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Samenvatting 
 
De gemeente Alkmaar acht het in goede banen leiden van het verkeer van groot belang om de 
negatieve effecten van het verkeer (verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, uitstoot van schadelijke 
stoffen) tot een minimum te beperken. 
Het Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV) uit 2001 is hier de uitwerking van en is het bevat de 
plannen voor het verkeer op middellange termijn. Plannen voor het fietsverkeer ontbreken echter in dit 
rapport. Van alle verplaatsingen binnen Alkmaar ( tot 7,5 km) wordt tweederde per fiets of per voet 
afgelegd. Dit is te meer een reden om voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) een apart 
actieplan te schrijven. 
Het BVV is er op gericht om het langzame verkeer t.o.v. het gemotoriseerde verkeer te bevorderen. 
Het doel van het actieplan luidt dan ook: 
 
Het verbeteren van het fiets- en voetgangersklimaat zodat de concurrentiepositie op 
middellange termijn (2010) van het fiets- en voetgangersverkeer t.o.v. het gemotoriseerde 
verkeer verbetert.  
 
Het actieplan kent een aantal uitgangspunten. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat het een 
nuchter en realistisch plan is om het fiets- en voetgangersverkeer te bevorderen. Het actieplan gaat 
dan ook uit van de eigen kracht van dit verkeer. Het ontmoedigen van het gemotoriseerde verkeer ter 
faveure van het fiets- en voetgangersverkeer behoort niet thuis in dit actieplan.  
 
Het bevorderen van het fiets- en voetgangersverkeer bevat geen grote controversiële aspecten. Zowel 
de plannen van het Rijk, de Provincie als de HAL kennen allemaal dezelfde doelstelling en 
toonzetting.  
 
Het actieplan richt zich voor het fietsverkeer op een fietspadennet bestaande uit een basisnet en 8-tal 
belangrijkere doorstroomassen. Alle huishoudens in de gemeente liggen binnen 400 meter van dit 
fietsnetwerk. Het voetgangersnetwerk is zeer wijd vertakt. Het actieplan richt dan ook alleen op 
plaatsen waar relatief grote concentraties van voetgangers zijn: de zeven belangrijkste routes van en 
naar de binnenstad en de overige winkelcentra. 
 
Het actieplan bestaat uit een drietal onderdelen. Het eerste onderdeel handelt over de gewenste 
kwaliteitseisen voor fietsers en voetgangers. In dit hoofdstuk worden de kwaliteitseisen voor het 
langzaam verkeersnetwerk genoemd. Het actieplan onderscheid een viertal kwaliteitsonderdelen: 
• Directheid (snelheid, hinder op wegen, verkeerslichten, omrijfactor) 
• Veiligheid (aparte fiets- en voetgangersvoorzieningen, voorrangsituaties, fietsendiefstal) 
• Aantrekkelijkheid (sociale veiligheid, tunnels) 
• Comfort (breedte fietsvoorzieningen, drempels, hellingshoeken, bestratingsmateriaal) 
 
In het tweede inventarisatiegedeelte van het actieplan wordt het netwerk onder de loep gehouden en 
bekeken of het voldoet aan de in het eerste gedeelte gestelde kwaliteitseisen. Uit de inventarisatie 
komen een 100-tal grote en minder grote knelpunten. Samengevat kan het volgende geconcludeerd 
worden: 
• 9% van de doorstroomassen kent geen aparte fietsvoorziening en wordt gemengd met 50 km/uur 

wegen afgewikkeld. De belangrijkste wegen zonder fietsvoorziening zijn de Bierkade, 
Stationsweg, Terborghlaan en  Stationsweg. 

• 21% van het basisnetwerk kent geen aparte fietsvoorziening en wordt gemengd met 50 km/uur 
wegen afgewikkeld. De belangrijkste wegen zonder voorziening zijn Heilooerdijk, Westerweg, 
Julianalaan en Herenweg. 

• Door de aanwezigheid van het Noord-Hollandskanaal kent Alkmaar een grote omrijfactor. 
• Ruim 35 % van de doorstroomassen is niet geasfalteerd. Met name op de Koedijkerstraatweg, 

Nieuwe Schermerweg, Noorderkade, Bergerweg en de Laan van Troyes wordt veel gefietst en is 
de vlakheid slecht. 

• De meeste oponthoud wordt veroorzaakt door verkeerslichten. 
• De meeste fietsvoorzieningen kennen voldoende breedte. 
• De voorrangssituaties in Alkmaar zijn volgens het concept van duurzaam veilig ingesteld. 
• Het fietsnetwerk kent een 50 tal fietsonvriendelijke drempels. 
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• Er vinden relatief weinig ongevallen met fietsers en voetgangers plaats 
• Jaarlijks worden in Alkmaar zo’n 4000 fietsen gestolen. Met name de Laat (zonder fietsenrekken) 

kent een stijgend aantal fietsdiefstallen. 
• In het centrum zijn zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende rekken. De locatie van de rekken 

kan verbeterd worden. 
• Buiten het centrum is de kwaliteit van de rekken over het algemeen onvoldoende. 
• Een viertal looproutes naar en van de binnenstad dienen verbeterd te worden. 
• Er is onvoldoende rekening gehouden met mensen met een fysiek handicap.  
• De voetgangersvoorzieningen bij de overige winkelcentra zijn qua breedte voldoende. De 

vlakheid is minder.  
 
Bij het uitvoeringsprogramma en de planning is zoveel aansluiting gezocht bij in de planning 
staande onderhoud- of reconstructiewerkzaamheden. Op korte termijn (tot 2006) is de planning vrij 
nauwkeurig en kan het uitvoeringsprogramma vrij gedetailleerd worden ingevuld. Verder in de 
toekomst is het uitvoeringsprogramma minder gedetailleerd in te vullen. Hetzelfde geldt voor de GDU-
subsidiestromen. Verder in de toekomst kunnen nog geen afspraken gemaakt worden met de 
subsidieverstrekker. Het actieplan kan alleen een goed uitvoeringsprogramma hebben als het met 
jaarplannen gaat werken. Dit dient ieder jaar vastgesteld te worden in college en commissie. 
Omdat het uitvoeringsprogramma meelift met diverse werkzaamheden is een structurele aanpak van 
knelpunten niet mogelijk. In een kaderstellende notitie heeft de gemeenteraad in juli 2003 gesteld dat 
de veiligheid en directheid structureel moet worden aangepakt. In de begroting voor de komende jaren 
dient dan ook jaarlijks een bedrag van 250.000,- gereserveerd te worden. Met dit geld kunnen 
maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en directheid genomen worden, die anders nooit 
hadden kunnen uitgevoerd. Er ontstaat daardoor onderstaand uitvoeringsschema:  
 
Uitvoeringsschema 
Maatregelen: Werkzaamheden gepland Geen werkzaamheden gepland 
Veiligheid/doorstroming Opgenomen in actieplan (I) In uitvoeringsprogramma dankzij 

"Beterbudget" (II). 
Comfort/aantrekkelijkheid Opgenomen in actieplan (III) Niet in uitvoeringsprogramma (IV).  
In principe wordt het beterbudget voor pakket II gebruikt. Zonder dit budget zouden ze niet uitgevoerd kunnen worden. Het 
actieplan sluit niet uit dat ook af en toe gelden uit het beterbudget gebruikt worden voor pakket I. 
 
 
Een overzicht van alle maatregelen worden in hoofdstuk 5 met jaarplannen opgesomd.De 
maatregelen die (mede) uit het beterbudget worden betaald zijn: 
 
� Fietsenstalling Hoornsevaart: 2004 
� Fietsdiefstalpreventie Stadswachten: 2004 
� Oversteek Grevelingen: 2004 
� Fietspad Terborghlaan: 2005 
� Blindengeleidenvoorziening Ritsevoort-MCA: 2005 
� Optimaliseren VRI's:2006 
� Rotonde Noorderkade: 2005 
� Opstelstrook Scharlo: 2006 
� Oversteek Westerweg-Lindenlaan: 2007 
� Herinrichting Ringersbrug-Hofplein: 2007 
� Door het oog van detail: 2007  
� Herinrichting Laat oost: 2008 
� Beveiligen oversteek Nauertocht: 2009 
� Beveiligen oversteek Munnikenweg: 2009 
� Blindengeleidenvoorzieningen rotondes en VRI's: tot 2010 
� Fietsparkeervoorzieningen sportaccomodaties en winkelcentra: tot 2010 
� Fietsparkeerplaatsen De Meent: 2010 
� Fietspad Diamantweg: 2010 
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1.  Inleiding 
 
 
1.1 De gemeente Alkmaar en het langzaam verkeer. 
  
De groei van de mobiliteit van de afgelopen decennia is in Alkmaar niet onopgemerkt gebleven. De 
gemeente Alkmaar acht het in goede banen leiden van het verkeer van groot belang om de negatieve 
effecten van met name het gemotoriseerde verkeer (geluidsoverlast, ongevallen, uitstoot van 
schadelijke stoffen) tot een minimum te beperken.  
Het Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV) uit 2001 is hier de uitwerking van en bevat de plannen voor 
het verkeer op de middellange termijn. Eén van de instrumenten om de overlast van het 
gemotoriseerde verkeer te beperken is het bevorderen van het langzaam verkeer (fiets- en 
voetgangersverkeer). Door middel van goede en concurrerende langzaam verkeersvoorzieningen zal 
de verwachte groei van het autoverkeer worden tegengegaan en het langzaam verkeer worden 
bevorderd. Met name op verplaatsingen binnen Alkmaar nemen fiets en lopen een zeer belangrijke 
plaats in.  

Vervoerswijzekeuze voor verplaatsingen 
binnen Alkmaar tot 7,5 km

lopen
27%

auto
29%

fiets
40%

overig
2% OV

2%
 

Bron: CBS-OVG 1999-2000      
 
Twee van de drie verplaatsingen wordt dus per fiets of te voet afgelegd.  Naast het BVV wordt ook in 
het collegeprogramma (april 2002) wordt het langzaam verkeer als speerpunt genoemd. De redenen 
om het fietsverkeer te bevorderen zijn: 
 
• De fiets helpt de bereikbaarheid in de stad te verbeteren en congestie te voorkomen. 
• Het langzaam verkeer vergroot de leefbaarheid en draagt bij aan het voorkomen van de 

luchtverontreiniging. 
• Het langzaam verkeer zorgt voor lichaamsbeweging en heeft daarbij een positief effect op de 

conditie en gezondheid. 
• Het langzaam verkeer beperkt op korte afstanden de reisduur en reduceert de reiskosten. 
• Het langzaam verkeer bevordert de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Dit uit zich in een hoger 

bestedingsniveau en een langere verblijfsduur in het centrum. 
• Het langzaam verkeer (met name de fiets) is erg belangrijk in het voortransport van het openbaar 

vervoer. Goed fietsbeleid kan in combinatie met OV ook op de lange afstanden een rol spelen.  
 
In het BVV ontbreekt het echter aan concrete maatregelen voor de fiets en het voetgangersverkeer. 
Daarvoor dient dit actieplan langzaam verkeer.  
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1.2 Doel van het actieplan 
 
Het BVV-beleid is er opgericht om het fiets- en voetgangersverkeer t.o.v het gemotoriseerde verkeer 
te bevorderen. Met name voor verplaatsingen over korte afstanden liggen er kansen om de 
concurrentiepositie van de fiets en de voetganger t.o.v. de auto te versterken.  
 
Het verbeteren van het fiets- en voetgangersklimaat zodat de concurrentiepositie op 
middellange termijn (2010) van het langzaam verkeer t.o.v. het gemotoriseerde verkeer 
verbetert.    
 
 
1.3 Beleidskader 

 
Het beleidsplan Verkeer en Vervoer vormt de belangrijkste basis van het actieplan. Ook het 
collegeprogramma (april 2002) stelt zich tot doel om een aantal knelpunten voor de fiets binnen de 
collegeperiode op te lossen. Verder gelden de volgende uitgangspunten  
 
1. Het fiets- en voetgangersklimaat in Alkmaar is redelijk tot goed te noemen. Het fietsnetwerk kent 

weliswaar tal van onvolkomenheden, maar qua fietsgebruik en fietsveiligheid (fietsbalans 2000) 
scoort Alkmaar goed; 

2. Het actieplan dient een nuchter en realistisch plan te worden;  
3. De afgelopen zeven jaar is ongeveer 18 tot 22 miljoen1 gulden uitgegeven voor verbetering van 

het langzaam verkeersklimaat.  
4. Het actieplan gaat niet over het verkeer met recreatief doeleinden; 
5. Het actieplan zegt niets over bromfietsen (dus wel snorfietsen); 
6. Het actieplan gaat alleen in op plannen op Alkmaars grondgebied; 
7. Verkeersveiligheid (aanpak van ongevallenconcentraties en het ontbreken van fietsverbindingen) 

zijn de belangrijkste onderdelen van het actieplan; 
8. Het actieplan gaat uit van de eigen kracht van het langzaam verkeer en komt met een pakket van 

maatregelen ter bevordering van het langzaam verkeer. Maatregelen ter ontmoediging van het 
autoverkeer horen niet in het actieplan thuis. Fietsontmoedigende maatregelen horen ook niet 
thuis in het actieplan (bijvoorbeeld fietsparkeerverbod in het centrum. 

 
Het actieplan zal resulteren in een pakket van maatregelen. Het pakket van maatregelen bestaat uit 
een aantal infrastructuur en niet- infrastructuurmaatregelen (educatie, gedragsbeïnvloeding 
fietsdiefstalpreventie).  
 
 
1.4 Referentiekader 
 
Op verschillende (bestuurlijke) niveaus wordt aandacht besteed aan het fietsverkeer. Zonder 
uitzondering staat iedere overheid het volgende doel voor ogen: bevorderen van het fietsverkeer. 
Hieronder volgt een samenvatting van de volgende documenten: Structuurschema Verkeer en 
Vervoer (1990) van het rijk, Concept Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP, 2002) van de 
provincie,  Fietsplan HAL (2001), Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV, 2001) van de gemeente.   
 
Structuurschema Verkeer en Vervoer II 
De belangrijkste doelstelling ten aanzien van het fietsverkeer is: 
"Een toename van het gebruik van de fiets als alternatief  voor het autogebruik, onder de voorwaarde 
dat de kans op ongevallen voor fietsers (en bromfietsers) drastische verminderd" 
 
Streefbeelden ten aanzien van de fiets zijn: 
• In steden is de reistijd tot 5 kilometer per fiets korter of gelijk aan die per auto; 
• In 2010 is het aantal verplaatsingen per fiets in het woon-werkverkeer ten opzichte van 1986 met 

50% toegenomen;  
• Het aantal reizigerskilometers per fiets ligt in 2010 30% hoger dan in 1986. 
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RVVP Noord-Holland-Noord 
De belangrijkste  beleidsdoelen t.a.v. het fietsverkeer in Noord-Holland-Noord  zijn: 
• Het verhogen van het fietskilometrage met 20%; 
• Stations en centrale bushaltes zijn goed per fiets bereikbaar; 
• Fietsverbindingen HAL-kust ingrijpend verbeteren; 
• Stadsgewestelijk fietspadennet. 
 
Fietsplan HAL 
Grote delen van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk liggen op fietsafstand van elkaar. Zo komt het 
middelpunt van de stad van de zon hemelsbreed op slechts 5 kilometer van het Waagplein te liggen 
Het fietsplan HAL kent daarom twee doelstellingen: 
Ten eerste moet de fiets een steeds aantrekkelijker alternatief worden voor de auto en ten tweede 
moeten de bewoners van het HAL-gebied bewust worden gemaakt van de mogelijkheden die de fiets 
biedt. 
Een voorstel tot een samenhangend, veilig, snel, comfortabel, aantrekkelijk en sociaal veilig 
fietsnetwerk is het middel om het eerste gedeelte van de van de doelstelling te bewerkstelligen. Voor 
het bewustwordingsproces zijn vooralsnog geen voorstellen. 
 
Beleidsplan Verkeer en Vervoer van de gemeente Alkmaar 
Alkmaar vervult een centrumfunctie op het gebied van winkels, kantoren, diensten, onderwijs, cultuur 
en gezondheidszorg. Deze centrumfunctie wil de gemeente Alkmaar graag versterken en het 
Beleidsplan Verkeer en Vervoer speelt hiertoe een facilitaire rol. Het BVV beschrijft op welke wijze het 
verkeer in Alkmaar tot 2010 in goede banen geleid moet worden. Hierbij moet een goede afweging 
gemaakt worden tussen leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van de stad. 
Het verbeteren van de situatie voor de fiets is een van de voorwaarden om de mobiliteitsdoelstellingen 
van het BVV te halen. 
Voor de voetgangers zijn een zevental "portaaltrajecten" naar de binnenstad gedefinieerd, die tot 2010 
aangepakt moeten worden.  
 
Citycircle Alkmaar / Checklist  
Voor mensen met een fysieke handicap is het een probleem om zich veilig in de openbare ruimte te 
begeven. De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden in Noord-Holland Noord heeft 
daarom het initiatief genomen om een aantal routes in de binnenstad geschikt te maken voor mensen 
met een fysieke handicap (citycircle Alkmaar). Voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zullen de 
maatregelen opgenomen worden in de lijst van maatregelen van het actieplan langzaam verkeer.  
Daarnaast heeft de afdeling verkeer op verzoek van het Gehandicapten Overleg Alkmaar een 
checklist inrichting openbare ruimte gemaakt. Deze checklist is bedoeld om te controleren of 
ontwerpen ook voor mindervaliden geschikt zijn.  
 
Fietsbalans 
De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland. In dit kader heeft de 
Fietsersbond in 2000 een onderzoek uitgevoerd naar het fietsklimaat in de gemeente Alkmaar. Op tien 
verschillende aspecten is beoordeeld en zijn de scores vergeleken met de geldende normen  en de 
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resultaten uit andere (middelgrote) gemeenten. In onderstaande grafiek is de fietsbalansscore van de 
gemeente Alkmaar weergegeven. Onderdelen van de nota fietsbalans van de fietsersbond zullen 
gebruikt worden bij de inventarisatiefase.  
  
 
1.5  Werkzaamheden aan fietsnetwerk vanaf 1995 
 
De vorige fietsnota van de gemeente Alkmaar verscheen in 1995. Sinds de vaststelling van deze nota 
zijn de volgende projecten afgerond: 
 
Wegvak Maatregel 
Aert de Gelderlaan/ van Ostadelaan Fietsstroken 
Bergerhoutrotonde Aanleg rotonde met fietspaden 
Breeuwerstraat Fietspad 

Canadaplein Fietsenstalling 
Centrum Nieuwe fietsenrekken "Tulip" 
Diamantweg Fietsstroken 
Frieseweg Fietsstroken 
Hadewijcklaan- Ommering Doorsteek 
Kanaaldijk Fietsstroken 
Kanaalkade Verbeteren oversteek nabij Ringersbrug voor voetgangers 
Laan van Brussel - Laan van Bath Aanleg rotonde met fietspaden 
Laan van Darmstadt Fietspad 
Laan van Tata Rotonde met fietspaden 
Noorderkade Verbreden brug over de Hoornsevaart 
Ritsevoort en Laat Autoluw maken en verbreden voetgangersgedeelte 
Ringersbrug Aanleg 
Rekerdijk Creëren voorrangssituatie voor de fiets 
Schinkelwaard Aanleg fietspad oostzijde 
Spoorbrug Kanaal van Alkmaar naar Kolhorn Fietspaden 
Stad Nieuwe rekken bij winkelcentra 
Vondelstraat Aanleg rotonde 
Wilhelminalaan Fietsstroken en autoluw maken 
Zandersweg Herasfaltering fietspad 

 
Als reactie op de fietsnota '95 heeft de Fietsersbond een knelpuntenlijst voor het Alkmaarse 
fietsnetwerk opgesteld.  In totaal stonden er 110 knelpunten op deze lijst met hoge, gemiddelde of 
lage prioriteit. In totaal zijn 40 knelpunten aangepakt (zie o.a. bovengaande lijst) en zullen in de nabije 
toekomst nog een twintigtal knelpunten worden opgelost (Friesebrug, Kanaalkade, Zeswielen, 
Helderseweg).  
 
De overgebleven knelpunten zijn om verschillende redenen niet uitgevoerd. Financiële problemen, 
lage prioriteitswaarde, lage realiteitswaarde etc waren hier debet aan. Voor het actieplan langzaam 
verkeer zal gekeken worden welke knelpunten opnieuw opgenomen kunnen worden in het pakket van 
maatregelen.   
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2.  Het langzaam verkeersnetwerk en de kwaliteitseisen  
 
 
2.1 Het fietsnetwerk  
 
Het huidige fietsnetwerk 
In bijlage 1 is de wensstructuur van het fietsnet uit het BVV weergegeven. Dit wensbeeld komt 
overeen met de indeling van het fietsnetwerk uit 1995. In het netwerk wordt onderscheid gemaakt in 
een hoofdroute en een nevenroute voor de fiets. Het ontbreekt echter aan een duidelijke visie waarom 
dit netwerk is opgebouwd zoals het is opgebouwd. Verder is een herziening van het netwerk 
noodzakelijk door een aantal recente en toekomstige ontwikkelingen in de stad. Het is dus 
noodzakelijk om tot een nieuwe indeling te komen.  
 
Nieuwe indeling 
In bijlage 2 is de nieuwe indeling weergegeven. Momenteel is veel fietsverkeer georiënteerd op het 
centrum. Tussen de woonwijken en het centrum zullen doorstroomassen komen. Hiermee wordt een 
alternatief geboden voor het autoverkeer op de radialen. Op de assen zal veilig, comfortabel en met 
relatief hoge snelheid kunnen worden doorgefietst, waardoor de fiets op eigen kracht een serieuze 
concurrent wordt van de auto. De doorstroomassen kennen aparte infrastructuur voor de fiets. 
Conflicten met het autoverkeer dienen op een zo veilig mogelijk manier te worden opgelost. In totaal 
kent de stad Alkmaar in eerste instantie acht doorstroomassen (zie bijlage 3). Alle huishoudens 
dienen binnen 500 meter (2 minuten fietsen) van een doorstroomas te liggen. De doorstroomassen 
lopen in aangepaste vorm door het centrum.  
 
Onder de doorstroomassen ligt het basisnetwerk. Hiermee worden wijken onderling met elkaar 
verbonden en ontstaat een fijnmazig raster van 400 bij 400 meter. De snelheid op dit net is van minder 
groot belang dan op het bovenliggende net. Comfort en veiligheid zijn van even groot belang als op de 
doorstroomassen.  
 
 
2.2 Kwaliteitseisen van het fietsnetwerk 
 
In het algemeen dient het fietsnetwerk te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:  
- Directheid 
- Aantrekkelijkheid 
- Veiligheid 
- Comfort 
In een kaderstellende discussie in commissie en raad in juni 2003 is bepaald dat directheid en 
veiligheid prioriteit verdienen t.o.v. Aantrekkelijkheid en comfort. 

 
2.2.1 Directheid 
De fietsinfrastructuur biedt de fietser steeds een zo direct mogelijke route. Het omrijden wordt tot een 
minimum beperkt, waardoor de concurrentiepositie t.o.v. de auto verbetert. Met name op korte ritten 
blijken veel automobilisten bereid de fiets te pakken, wanneer de tweewieler sneller en handiger is. 
Alle factoren die de snelheid beïnvloeden zijn samengebracht onder de kwaliteitseis directheid. De 
criteria zijn afwikkelsnelheid, oponthoud en de omrij-afstand t.o.v. de hemelsbrede afstand. 
 
De aanbevolen ontwerpsnelheid voor de stad Alkmaar wordt 20 km/uur. De ontwerpsnelheid is het 
belangrijkst voor boogstralen en uitzichthoeken.  
 
Verkeerslichten 
Voor de doorstroming van de fiets is het belangrijk dat fietsers zo weinig mogelijk oponthoud 
ondervinden. In de fietsbalans blijkt dat in Alkmaar het oponthoud relatief groot is en de bijbehorende 
gemiddelde snelheid van het fietsverkeer erg laag is in vergelijking met andere middelgrote steden.  
Uit  de fietsbalans blijkt verder dat ruim 75% van het oponthoud veroorzaakt wordt door 
verkeerslichten. Ook dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde.  Verkeerslichten gaan ten koste van 
de snelle doorstroming van fietsers, maar zijn echter nodig om een voldoende afwikkelingsniveau  en 
goede verkeersveiligheid van al het verkeer te garanderen. In het algemeen geldt dat iedere 
verkeersregelinstallatie een eigen specifieke regeling heeft, waarbij gestreefd wordt naar een situatie 
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die zo optimaal mogelijk is voor de verschillende weggebruikers. Uitgangspunt voor de fietser is dat ze 
voldoende groentijd hebben om in één cyclustijd het kruispunt te passeren.  
Verder gelden de volgende nevenuitgangspunten: 
• Op grote kruispunten met veel fietsers is het wenselijk dat fietsverkeer vanuit alle richtingen 

tegelijk groen krijgt. Bij de inventarisatie zal gekeken worden of op meer kruispunten deze 
maatregel mogelijk is. 

• In Alkmaar kunnen veel verkeerslichten, zonder dat daar het overige verkeer (grote) 
afwikkelingsproblemen van ondervindt, nog geoptimaliseerd worden. In hoofdstuk 4 wordt hier 
verder op ingegaan. 

• Daar waar het mogelijk is worden met verkeerslichten geregelde kruispunten vervangen door 
rotondes (b.v. Bergerweg-Hoeverweg). De afweging wordt per situatie gemaakt op basis van de 
beschikbare ruimte, de verkeersafwikkeling, draagvlak bij de bevolking en benodigde financiële 
middelen. Potentiële rotondes liggen dan op de kruispunten Helderseweg-Vlielandbrug, 
Julianalaan-Kennemerstraatweg en Laan van Troyes - Laan van Darmstadt. 

• Als het fysiek mogelijk is en als er linksaf slaand fietsverkeer is worden op compacte kruispunten 
zogenaamde ofossen. Dit zijn opstelstroken voor fietsers over de volledige breedte van de 
rijstrook, waarbij de fietsers voor de auto wachten. Dit is zowel goed voor de doorstroming als de 
verkeersveiligheid van het fietsverkeer. Ook hoeven de fietsers niet in de uitlaatgassen van auto's 
staan te wachten. 

• Van wachttijdvoorspellers bij verkeerslichten wordt afgezien. 
• Bij verkeerslichtinstallaties wordt getracht om de fietser buiten de regeling om rechtsaf te laten 

slaan. Op sommige punten is dit fysiek onmogelijk en kan het rechtsaf door rood zondermeer 
gereguleerd worden indien er geen V.O.P. direct voor of na de afslag aanwezig is. Indien er wel 
een V.O.P. is kan rechtsaf door rood alleen mogelijk gemaakt worden indien er een verschijnlicht 
voor de fietsers komt. 

• Verder zal het parallel regelen worden ingevoerd. Daar waar het rechtdoorgaande en 
rechtsafslaande autoverkeer op 1 vak wordt afgewikkeld, is het mogelijk om fietsers gelijktijdig met 
het rechtdoor/rechtsafslaand verkeer af te wikkelen.  

• Er zijn verder geluiden om fietsers twee maal groen per cyclus te geven. Alleen bij VRI's met zeer 
korte cyclustijden (minder dan 60 seconden)is het mogelijk om zonder al te veel 
afwikkelingsproblemen dit te doen. Bij grotere cyclustijden zal de cyclustijd buitensporig 
toenemen. Het effect voor de fietser is dan nihil. 

 
De omrijfactor is de verhouding tussen de kortste afstand over het fietspadennet en de hemelsbrede 
afstand. Voor middelgrote gemeenten is de gemiddelde omrijfactor 1.35. In "Tekenen voor de fiets" 
wordt uitgegaan van een gemiddelde omrijfactor van 1,30.       
 
Overzicht directheid 
Aspect Grenswaarde 
Ontwerpsnelheid doorstroomas 20 km/uur 
Ontwerpsnelheid basisnet 15 km/uur 
Oponthoud 20 seconden/kilometer 
VRI's 1 oversteek per cyclus 
Omrijfactor 1,30 
 
2.2.2 Aantrekkelijkheid 
Onder deze term vallen alleen niet-infrastructurele zaken: sociale veiligheid (ook fietsendiefstal), 
bewegwijzering en ruimtelijke beleving. 
De sociale veiligheid (excl. fietsendiefstal) speelt vooral in de nachtelijke uren. Een goede verlichting 
en de aanwezigheid van bebouwing verlaagd de sociale onveiligheid. Het is echter moeilijk om hier 
normen aan te stellen. Alleen voor tunnels is dit mogelijk. De normen daarbij zijn: plaatsvinden van 
veel sociale activiteiten in de nabijheid van de tunnel, bij de ingang van de tunnel moet de uitgang van 
de tunnel al zichtbaar zijn, voldoende breedte en wijkende wanden naar boven toe en geen grauwe 
koude kleurstelling. 
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Overzicht aantrekkelijkheid 
Aspect Grenswaarde 
Locatie fietstunnels Bebouwing in omgeving 
Doorkijkbaarheid tunnels  Bij ingang is uitgang zichtbaar 
 
Breedte tunnel  

Minstens 5.50 m en naar boven toe wijkende wanden 

Kleurstelling tunnels Niet grauw en koud 
Fietsdiefstalkans 3% 
Aangiftebereidheid 50% 
 
     
2.2.3 Veiligheid 
De veiligheid heeft alleen betrekking op verkeersveiligheid. Het scheiden van fietsverkeer en 
gemotoriseerd verkeer is daarbij belangrijk. Voor alle doorstroomassen geldt dat de afwikkeling van 
het fietsverkeer en autoverkeer gescheiden zal plaatsvinden. Ook voor het basisnet in combinatie met 
50 km/uur wegen geldt dit. Als het basisnet samenvalt met een 30 km/uur zone is gemengd verkeer 
mogelijk.  Zowel fietsstroken als fietspaden zijn adequate oplossingen. In autovrije en luwe gebieden 
kan het fietsverkeer samenvallen met de ruimte voor het gemotoriseerde (laad- en losverkeer). In het 
beeldkwaliteitsplan is er voor gekozen om dit te doen m.b.v. een verlaagde stenen band.  
Voor de voorrangssituaties gelden de principes van Duurzaam Veilig. In 30 km/uur gebieden geldt de 
verkeersregel "rechts heeft voorrang". Alleen solitaire fietspaden hebben bij doorkruising van een 30 
km/uur weg voorrang. Bij doorkruising van 50 km/uur wegen wordt de fietser uit 
veiligheidsoverwegingen uit de voorrang gehouden.    
 
De jaarlijkse kans dat een Nederlander een fiets kwijtraakt is 5 %. In Alkmaar is dit iets minder. Een 
kans van 3 % wordt als kwaliteitseis opgenomen. Diefstalpreventie is verder gebaat bij een hoge 
aangiftebereidheid: de kans dat een fiets wordt teruggevonden is dan groter. Gemiddeld wordt 40% 
van de gestolen fietsen aangegeven bij de politie. Dit kan omhoog naar 50%. 
 
Overzicht Veiligheid 
Aspect Grenswaarde 
Scheiden fiets- en autoverkeer Verplicht bij alle 50 km/uur wegen en alle doorstroomassen  
Mengen fiets- en autoverkeer Mogelijk in combinatie van 30 km/uur gebied en basisnet 
Fietsvoorziening Fietsstrook en pad zijn goede oplossingen 
Voorrangsituatie Volgens Duurzaam Veilig 
Rotondes Fietser in fietspad in de voorrang  
Fietsdiefstalkans 3% 
Aangiftebereidheid 50% 
 
2.2.4 Comfort 
Onder comfort vallen alle factoren die te maken hebben met hinder en oponthoud, veroorzaakt door 
knelpunten en/of gebreken in de infrastructuur, waardoor de fietser een extra fysieke inspanning moet 
leveren.    
Als eerste is de verhardingssoort bepalend voor het comfort. Qua comfort is asfaltverharding het 
beste, gevolgd door tegels en op grotere afstand klinkers. Het nadeel van tegels is de snelle 
achteruitgang van het comfort door verzakkingen veroorzaakt door onderhoudsmaterieel. Alleen asfalt 
voldoet op langere termijn ook goed. Relatief nieuw zijn de klinkers van Geosilent, die qua comfort 
vergelijkbaar scoort als asfalt. De voordelen zijn verder dat de verharding gemakkelijk kan worden 
opengebroken bij reparaties van bijvoorbeeld kabels en leidingen  en een grotere draagkracht heeft 
dan tegels. De fietspaden langs de Helderseweg zijn bij wijze van proef uitgevoerd in Geosilent-
klinkers. 
 
De breedte van de fietsvoorziening is ook erg belangrijk voor het comfort. Het telkens langzaam 
achter andere fietsers blijven hangen is oncomfortabel voor de wat snellere fietser. 
 
Telkens stoppen en weer optrekken veroorzaakt ook veel discomfort. Geparkeerde voertuigen op 
fietsstroken, veel voorrangssituaties, drempels, spoorbanen en verkeerslichten kunnen hier de 
oorzaak van zijn.  De norm die hiervoor geldt komt uit "tekenen voor de fiets", waar wordt gesteld dat 
0,75 maal stoppen per kilometer goed is op doorgaande verbindingen en 1,25 op het ontsluitende 
basisnet. 
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Drempels met een opgang van 1.20 meter of groter zijn comfortabel voor fietsers. Op 
doorstroomassen mogen ze niet korter zijn. Voor de maximale hellingshoek bij hoogteverschillen geldt 
de regel dat de helling niet steiler mag zijn dan 1 op 7h (bij een hoogte verschil van 3 meter is het 
hellingspercentage 1 op 21. 
 
Overzicht comfort   
Aspecten Doorstroomas Basisnetwerk  
Materiaal gebruik Asfalt, Geo Silent  Divers 
Breedte tweerichtingen fietspad Minimaal 3.50 meter Minimaal 3.50 meter 
Breedte éénrichtingen fietspad Minimaal 2.25 meter Minimaal 2.25 meter 
Breedte fietsstrook Minimaal 1.80 meter Minimaal 1.80 meter 
Drempels Minimaal 1.20 meter Geen eis. 
Stopfrequentie 0,75 stops/km 1,25 stops/km 
Hellingshoek 1 op 7h 1 op 7h 
 
 
2.3 Fietsparkeer en stallingsbeleid 
Goede stallingsvoorzieningen stimuleren het fietsbezit en het fietsgebruik. Door een kleinere kans op 
vandalisme en diefstal zullen mensen bovendien met kwalitatief betere fietsen naar hun bestemming 
reizen. Rekken bevorderen verder het ordentelijk stallen van fietsers, wat met name op drukke punten 
zal leiden tot minder chaotische situaties, wat de kwaliteit van de openbare ruimte en de ruimte voor 
de voetganger weer ten goede komt.   
Iedere plek in Alkmaar is per fiets te bereiken en daardoor is eigenlijk overal behoefte aan goede 
fietsrekken. Het actieplan zal zich richten op de stationsomgevingen, het centrum, overige 
concentratiepunten (overige winkelcentra, sportcomplexen, etc.) en (oudere) buurten waar bewoners 
niet beschikken over een eigen berging.  
De uitgangspunten bij het Alkmaars stallingsbeleid zijn: 
 
- Er dient voldoende aanbod te zijn en dit aanbod dient aan te sluiten bij de behoefte van fietsers. 
- Rekken moeten voldoen aan Fietsparkeur. 
- Bij langdurig stallen (langer dan 2 tot 3 uur) dient de stallingsmogelijkheid overdekt en goed 

verlicht te zijn. In de binnenstad is dit vanuit esthetisch oogpunt gezien niet wenselijk. Bovendien 
kan men de fiets gratis overdekt stallen in de bewaakte stallingen.  

- Fietsenrekken dienen goed onderhouden te worden. Daarbij hoort van tijd tot tijd het verwijderen 
van fietswrakken en het vervangen van defecte rekken. 

- Er komt geen fietsparkeerverbod in winkelstraten. 
 
 
Centrum 
Voor het centrum dient er onderscheid te worden gemaakt in lang en kort stallen van fietsen. Het ene 
deel van het winkelpubliek zal de fiets veilig willen stallen omdat men de fiets relatief lang (meer dan 
een half uur) uit het oog verliest. Een groot deel van deze groep zal de fiets dan ook zeker willen 
stallen in de nieuwe rekken of in één van de bewaakte fietsenstallingen, mits de loopafstand niet 
groter is dan ongeveer 250 meter.  
De korte staller neemt de fiets als een soort boodschappenwagen van winkel tot winkel aan de hand 
mee. Deze groep zal dus voor een "halfje bruin" de rekken zeker niet gebruiken. Dat zou namelijk 
afbreuk doen aan de beschreven praktische nevenfunctie van de fiets.  
De rekken dienen te voldoen aan Fietsparkeur. In de binnenstad is gekozen voor een hoog-laag rek 
door een gebrek aan fysieke ruimte. In hoofdstuk drie bij de inventarisatie wordt dus niet alleen 
gekeken of er voldoende rekken in de binnenstad zijn, maar ook of ze op een logische plek staan.         
 
Stations NS 
De fiets is een belangrijk vervoermiddel bij het voor- en natransport naar en van het station. Om de 
stallingsvoorzieningen op de stations te verbeteren heeft het Rijk in 1999 het project "Ruimte voor de 
fiets" gelanceerd. Tevens was er voor de opwaardering van de bewaakte en onbewaakte stallingen 
� 209.000 beschikbaar om voor 2006 de manco's aan te pakken.  
Naast de bewaakte stalling is er met name op NS-centraal een grote behoefte aan onbewaakt stallen. 
Overdekte rekken met aanbindmogelijkheid en een snelle stallingshandeling verbetert het 
stallingsgedrag van fietsers. In Veenendaal (fietsstad 2000) hebben verbeteringen geleid tot minder 
"kwakfietsen" en kwalitatief betere fietsen in de onbewaakte rekken. Wegsleepacties zijn slechts 



 13 

tijdelijk effectief en feitelijk in strijd met het eerste uitgangspunt: zo veel mogelijk aansluiten bij de 
behoeftes van fietsers. Bij de stations is gekozen voor een hoog-laag rek door een gebrek aan fysieke 
ruimte. 
 
Anno 2003 is het geld voor "Ruimte voor de fiets" op en zal alleen station Noord worden aangepakt. 
De onbewaakte stallingen aldaar zullen echter onoverdekt worden uitgevoerd. Overdekvoorzieningen 
blijken in Nederland te vandalisme-gevoelig.   
 
Overige concentratiepunten 
Bij de winkelcentra dienen zo dicht mogelijk bij de deuren van grote winkels voldoende rekken (met 
fietsparkeur) te komen. Doordat er vaak meer ruimte is dan in de binnenstad en fietsen vaak voorzien 
zijn van een fietsentas, is het beter om de rekken niet in hoog-laag positie te plaatsen, maar gewoon 
op een onderlinge afstand van 65 cm. Het actieplan bekijkt de volgende winkelcentra: Daalmeer, De 
Mare, Muiderwaard, Winkelwaard, Oudorperpolder, Nijenburg, Geert Groteplein, Willem de 
Zwijgerlaan, Wendelaarstraat en de Hoef. 
Bij de overige concentratiepunten (De Meent, Hoornsevaart en MCA) stalt men de fiets voor een 
langere periode. Goed verlichte overdekte stallingen bevordert aldaar het fietsgebruik.  
 
 
2.4 Kwaliteitseisen voetgangersvoorzieningen 
 
Alleen bij zeer korte afstanden (tot 2,5 kilometer) zullen mensen lopend de afstand overbruggen. Het 
voetgangersverkeer is dan ook een aangelegenheid op wijkniveau, die zich met name afspeelt 
rondom de winkelcentra: Daalmeer, De Mare, Muiderwaard, Winkelwaard, Oudorperpolder, Nijenburg, 
Geert Groteplein, Willem de Zwijgerlaan, Wendelaarstraat en de Hoef. 
 
Het voetgangersnetwerk is verder enorm fijnmazig waar niet zoals voor de fiets een apart netwerk 
voor hoeft te worden vastgesteld.  
De binnenstad van Alkmaar vormt hier een uitzondering op. Door het groter worden van het 
voetgangersgebied en de excentrische ligging van de (toekomstige) parkeergarages en het station, 
zullen steeds meer mensen de afstand naar het centrum per voet afleggen. In het BVV wordt speciale 
aandacht gevraagd voor een zevental trajecten naar en van de binnenstad: 

1. Stationsweg-Scharlo-Gasthuisstraat 
2. Station-Spoorstraat-Kanaalkade-Paternosterstraat 
3. Kanaalschiereiland-Paternosterstraat 
4. Overstad-Gedempte Nieuwesloot 
5. Karperton-Voordam-Waagplein 
6. Schelphoek-Laat 
7. MCA-Singelgarage-Ritsevoort  

 
Voor de looproutes naar het centrum en de voetgangersvoorzieningen rondom de overige 
winkelcentra zal speciale aandacht komen voor mensen met een fysieke handicap. Verder zal 
aandacht worden besteed aan verkeerslichten, voetgangeroversteekplaatsen en voldoende ruimte.   
 
Aspecten Eis 
Breedte aanlooproutes binnenstad 5 meter (obstakelvrij) 
Breedte voetpaden overige winkelcentra 1.80 meter (obstakelvrij) 
Gids- en geleidelijnen Aanwezig bij aanlooproutes binnenstad en 

overige winkelcentra 
Waarschuwingsmarkeringen V.O.P. (zebra's) en rotondes Aanwezig  
Breedtes middeneilanden  1.80 meter 
Rateltikkers Verkeerslichten Aanwezig 
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3. Inventarisatie 
 
 
3.1 Inventarisatie fietsvoorzieningen 
In het vorige hoofdstuk zijn de kwaliteitseisen op een rijtje gezet. In dit hoofdstuk wordt gekeken of het 
fiets en voetgangersnetwerk voldoet aan de kwaliteitseisen op de gebieden comfort, veiligheid, 
doorstroming en aantrekkelijkheid. In deze paragraaf gaat het over het fietsverkeer. In de volgende 
paragrafen over de stallingsvoorzieningen (3.2) en voetgangersvoorzieningen (3.3).   
 
 
3.1.1 Fietsvoorzieningen/ ontbrekende schakels 

Bijlages 4 en 5 tonen de fietsvoorzieningen voor respectievelijk de doorstroomassen en het 
basisnetwerk in Alkmaar. Van het totale netwerk is te zien welke soort fietsvoorzieningen Alkmaar 
kent. Het netwerk van de doorstroomassen (40 km) bestaat voor bijna 53 procent uit fietspaden en 
28% uit fietsstroken. De resterende 19% wordt gemengd met het autoverkeer afgewikkeld.(zie ook 
bijgaande grafiek). De 9,3 % waarbij fietsverkeer gemengd met 50-km/uur wegen wordt afgewikkeld is 
in strijd met de kwaliteitseisen uit paragraaf 2.3.  Bij het basisnetwerk ligt bijna 21% van de 
fietsinfrastructuur gemengd met 50 km/uur wegen. Dit betekent dat 17 kilometer gemengd met 
ontsluitingswegen wordt afgewikkeld, ook dit is in strijd met de kwaliteitseisen uit paragraaf 2.3.  
 
Uitgangspunt is dat er voor 50 km/uur wegen een aparte infrastructuur voor fietsers bestaat. Voor het 
basisnetwerk is dit wenselijk, voor de doorstroomassen is dit een basiseis. In bijlage 9 zijn de 
ontbrekende schakels voor het Alkmaarse fietsnetwerk weergegeven. Voor de doorstroomassen gaat 
het om de ontbrekende schakels op de Terborghlaan, Stationsweg, Bierkade en Zeswielen. De aanleg 
van fietsvoorzieningen op deze wegen verdient de hoogste prioriteit. Ook op het traject Lindenlaan-
Conijntunnel verdient de oversteek van en de route over de Westerweg een hoge prioriteit.  
Voor het basisnetwerk ontbreekt de fietsinfrastructuur op de volgende belangrijke 50 km/uur wegen: 
Westerweg, Julianalaan, Heilooerdijk, Bestevaerstraat, Herenweg 
 
In de fietsbalans van de Fietsersbond wordt de omrijdfactor voor de fiets in de stad Alkmaar als matig 
beoordeeld. Een mogelijke oorzaak kan liggen in het feit dat Alkmaar  geografische door de 
spoorbaan en het Noord-Hollands kanaal in vier kwadranten is opgesplitst. Vooral het Noord-Hollands 
kanaal veroorzaakt een slechte directheid van routes. De spoorbaan en het kanaal zouden om de 400 
meter doorkruist moeten worden door een fietsverbinding. Vooral het Noord-Hollands kanaal is een 
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obstakel voor fietsers. Het kanaal kent over een lengte van 5700 meter (Koedijker Vlotbrug - 
Leeghwaterbrug)  slechts 5 goede fietsverbindingen (Vlotbrug, Vlielandbrug, Tesselsebrug, Friesebrug 
en Leeghewaterbrug). De overige fietsverbindingen (spoorbrug, Ringersbrug en Schermer-eilandpont) 
zijn onvoldoende van kwaliteit. In het BVV worden drie nieuwe fietsbruggen voorgesteld over het 
Noord-Hollandskanaal (Landman, Stationsweg en Bestevaerstraat). Verder wordt een brug 
voorgesteld over de Hoornsevaart in het verlengde van de Oosterweezenstraat. 
In het BVV wordt ook de wens uitgesproken om de route Aalbrechtpad-Achtergeestpad te strekken. In 
de stedenbouwkundige opzet van het nieuwbouwplan "Nollen-oost" is hier echter geen rekening mee 
gehouden. 
 
3.1.2 Verhardingssoort 
De verhardingssoort is van groot belang voor het fietscomfort. In bijlage 6 is met een kaartje 
aangegeven van welke verhardingssoorten de doorstroomassen voorzien zijn. Bijna tweederde van de 
doorstroomassen is uitgevoerd met asfalt. Eenderde gedeelte is met klinkers of tegels uitgevoerd en 
dus onvoldoende van kwaliteit. Met name in het centrum is veel gewerkt met klinkers. In het kader van 
het beeldkwaliteitsplan is asfaltering van wegen in de binnenstad (m.u.v. Bierkade en Kanaalkade) 
echter niet wenselijk. Buiten het centrum is het discomfort groot op de  Noorderkade, Koedijkerstraat, 

Hoornsevaart, Nieuwe Schermerweg, Laan van Straatsburg, Laan van Troyes, Bierkade/Wagenweg, 
Nassaulaan/Lindenlaan en de Bergerweg.  
Merkwaardig genoeg is het comfort op het basisnet qua verhardingssoort beter. Een verklaring is dat 
het basisnet vaak samenvalt met woonstraten en deze vooral in  het Hoefplan en Overdie uitgevoerd 
zijn in asfalt.   
 
3.1.3 Hinder 
De fietser kan veel hinder ondervinden bij het maken van een rit. De belangrijkste redenen voor het 
stilstaan en/of langzaam rijden wordt veroorzaakt door verkeerslichten, te smalle fietsvoorzieningen, 
geen voorrangsrechten en oncomfortabele snelheidsremmende maatregelen. In bijlage 7 zijn 
bovengenoemde problemen in een kaart verwerkt. Wederom opvallend is dat de problemen in 
Alkmaar-Noord kleiner zijn dan in de rest van de stad. 
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Nergens anders in het actieplan komen zoveel belangen samen als bij verkeerslichten. Moet het 
Openbaar Vervoer, de fiets, de voetganger of het autoverkeer voorrang krijgen? In ieder geval mag 
het gunstig afstellen voor de fiets en de voetganger niet te grote negatieve gevolgen hebben voor het 
overige verkeer. Al met al is het een lastige materie om nu te kijken of alle verkeerslichten wel 
optimaal zijn afgesteld. In een nader op te zetten onderzoek in 2004 zal de inventarisatie van dit 
langzaam verkeer onderdeel plaatsvinden.   
 
Onvoldoende breedte fietsvoorziening  
De meeste fietsvoorzieningen voldoen aan de gewenste breedte. In bijlage 8 is dit weergegeven. 
Veelal is uit ruimtegebrek een bredere maatvoering niet mogelijk. Bij de volgende wegen is een 
bredere maatvoering echter wel noodzakelijk: Wagenweg, Stationsweg, van Ostadelaan 
(Bloemaertlaan-Terborghlaan), Kennemerstraatweg. 
 
Voorrangssituaties 
In 1999 en 2000 heeft de stad Alkmaar flink geïnvesteerd in Duurzaam Veilig. Daardoor is veel 
duidelijkheid gecreëerd in voorrangssituaties, wat ook ten goede is gekomen aan de fietsers. Alkmaar 
heeft er voor gekozen om fietspaden in 30 km/uur gebieden in de  voorrang aan te leggen 
(bijvoorbeeld fietspad Rekerdijk). Bij 50 km/uur wegen heeft het autoverkeer voorrang. Dit principe 
blijft overeind, omdat door de duidelijkheid toch de veiligheid optimaal blijft. Op een aantal 
oversteekpunten kan echter nog wel een kwaliteitsslag voor de fietser plaatsvinden. In hoofdstuk vier 
wordt gedetailleerd ingegaan op de volgende kruispunten: Westerweg-Conijnlaan, Kennemersingel-
Kneppelbrug, Kennemersingel-Varnebroek, Geestersingel-Zevenhuizen, Noorderkade-Muiderwaard, 
Zeswielen-Frieseweg.   
 
Fietsonvriendelijke drempels op fietsroutes 
Op de doorstroomassen en het basisnet bevinden zich circa 50  fietsonvriendelijke drempels en 
inritconstructies. Het comfort wordt verhoogd indien drempels worden aangepast (minder steile 
helling, of niet straatbreed aangelegd). De drempels staan in bijlage 7 aangegeven.  
 
 
3.1.4 Verkeersonveiligheid 
 
In bijgaande grafiek is het aantal ongevallen met fietsers in Alkmaar weergegeven. Het betreft hier 
ongevallen die bij de politie staan geregistreerd. Van veel ongevallen met fietsers wordt echter nooit 
melding gemaakt, de gegevens zijn daarom niet compleet. Verder zijn grote schommelingen te zien. 
Indien men uitgaat van gemiddelden over drie jaar is een licht dalende trendlijn te zien van het aantal 
ongevallen (-18%).  
 
Vanaf 1996 zijn de ongevalgegevens op kruispunt- en wegvakniveau bekend. In de periode van 1996 
t/m 2001 zijn bijna 1100 ongevallen geregistreerd. Wat opvalt is dat de ongevallen zeer verspreid 
plaatsvinden. Op slechts 19 punten gebeurden in 6 jaar tijd meer dan 4 ongevallen: 
 
Overzicht gevaarlijke punten fiets 
Straat 1 Straat 2 W/K Dod. Letsel Totaal 
Helderseweg Geestersingel* K 0 9 9 
Helderseweg Stationsweg* K 0 8 8 
Helderseweg Krus van Eltenweg* K 2 5 7 
Helderseweg Vlielandbrug* K 0 7 7 
Friesebrug Kanaalkade* K 0 6 6 
Noorderkade Pettemerstraat** K 0 5 5 
Hert. Aalbrechtweg Schinkelwaard* K 0 5 5 
Helderseweg*  W 1 3 4 
Bergerhoutrotonde Geesterweg K 0 4 4 
Laan van Keulen Laan van Tata** K 0 4 4 
Koelmalaan Vondelstraat K 0 4 4 
Laan van Straatsburg Grevelingen K 0 4 4 
Geestersingel Zevenhuizen K 0 4 4 
Ged. Nieuwesloot Kanaalkade* K 0 4 4 
Kaarsenmakersgracht Kanaalkade* K 0 4 4 
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Kanaalkade Paternosterstraat* K 0 4 4 
Noorderkade Spoorweg K 0 4 4 
Bestevaerstraat Koelmalaan K 1 3 4 
Verklaring: W/K: wegvak / kruispunt,    Dod.: dodelijk 

*) Wordt binnenkort aangepakt (HAL-OV corridor, fietspad Helderseweg, Zeswielen) 
**) Is reeds aangepakt 
 

 
Veel gevaarlijke punten zijn inmiddels of worden in de nabije toekomst aangepakt, waaronder de 
Helderseweg die een belangrijke plaats inneemt op deze lijst. De Helderseweg is na uitbreiding van 
Alkmaar in noordelijke richting nooit goed aangepakt. In feite ligt de oude N9 nu gewoon in de stad: 
een typisch voorbeeld van verkeerde dimensionering.  De aanleg van de HAL-OV corridor en het 
fietspad aan de kanaalzijde van de Helderseweg in 2003 zal de verkeersonveiligheid voor fietsers 
zeker ten goede komen.    
   
Toch moet er niet te veel waarde gehecht worden aan bovenstaande objectieve cijfers. Net zo 
belangrijk zijn de punten die gevoelsmatig als gevaarlijk beoordeeld worden: de subjectieve 
verkeersonveiligheid.    

 
 
3.1.5  Fietsdiefstallen 
 
Jaarlijks worden er in Alkmaar circa 1500 - 1600 fietsen ontvreemd. Het gaat hier om geregistreerde 
fietsdiefstallen bij de politie. Het werkelijk aantal gestolen fietsen ligt hoger, omdat landelijk gemiddeld 
slechts 40% van de gestolen fietsen wordt aangegeven. 
Als wordt uitgegaan van die 40% dan worden er jaarlijks ongeveer 4000 fietsen gestolen. De kans dat 
een Alkmaarder zijn of haar fiets wordt ontvreemd is met 4,3% onder het landelijk gemiddelde (5,5%).     
  
In bijlage 10 is het aantal fietsdiefstallen op wijkniveau aangegeven over de laatste vijf jaar. In het 
westelijk gedeelte van het centrum worden verreweg de meeste fietsen gestolen. Het is nu nog te 
vroeg of de nieuwe fietsenrekken en de gratis fietsenstallingen effect hebben op het totale aantal 
fietsendiefstallen in de binnenstad.  
In onderstaande tabel is een lijst van de 20 voornaamste diefstallocaties te zien. De stations 
(Stationsweg, Kruseman van Eltenweg, Drechterwaard en Hertog Aalbrechtweg (NB tevens 
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Hoornsevaart)) grote winkelcentra (Europaboulevard, Kerkplein en Laat) en uitgaansgelegenheden 
(Waagplein, Doelenveld en Breedstraat) zijn bekende diefstallocaties. In de zomermaanden en 
avonduren is er een piek te zien in het aantal fietsendiefstallen. 
 
Voornaamste diefstallocaties: gemiddeld aantal diefstallen/jaar (1998-2001) 
 Straat Diefstal/jaar  Straat Diefstal/jaar 
1. Europaboulevard 82 � 11. Breedstraat 27  - 
2. Laat 67 � 12. Paardenmarkt  24 � 
3. Stationsweg 63 � 13. Koorstraat  24 � 
4. Kr. van Eltenweg 61 � 14. Johanna Naberstraat  24 � 
5. Drechterwrd (NS-nrd) 58  - 15. Langestraat 24 � 
6. Kerkplein 42 � 16. Vondelstraat 22 � 
7. Waagplein 40  - 17. Stationsstraat 23  - 
8. Hertog Aalbrechtweg 32  - 18. Doelenveld 22  - 
9. Noorderkade 31 � 19. Houttil 21 � 
10. Arubastraat 27  - 20. Gedempte Nieuwesloot 21 � 
� stijgende trend in de loop van de tijd 
-  gelijkblijvend 
� dalende trend in de loop van de tijd 
 
 
Bij fietsdiefstalpreventie spelen drie partijen een rol: de fietseigenaar, de politie en de gemeente. Met 
het aanbod van voldoende (bewaakte) stallingsmogelijkheden en kwalitatief goede rekken kan de 
gemeente veel doen om diefstal tegen te gaan (zie paragraaf 3.9). Verder kan de politie door goede 
diefstalregistratie en controle op straat spectaculaire resultaten bereiken. Een voorbeeld daarbij is 
Harderwijk, waar binnen enkele jaren het aantal fietsendiefstallen met 40% is gedaald,  de 
aangiftebereidheid gestegen is tot 80% en de opsporingskans gestegen is van 15 naar 33 procent.  
Fietsdiefstal heeft bij de politie in Alkmaar een lage prioriteit. Er is geen actief diefstalpreventiebeleid 
in de stad. 
 
Fietsen kunnen het best worden opgespoord als het framenummer van de gestolen fiets bij de politie 
bekend is. Op deze wijze kan door uitwisseling met andere politieregio's de opsporingskans verhoogd 
worden. Voor veel fietseigenaren is het onbekend waar het framenummer in de fiets is ingegraveerd. 
Extra communicatie hierover is noodzakelijk.    
  
 
3.2 Fietsparkeren   
 
3.2.1 Binnenstad en Overstad 
In de binnenstad heeft de fietser de mogelijkheid om de fiets bewaakt, in de nieuwe rekken of gewoon 
op straat te plaatsen. De gemeente Alkmaar houdt twee maal per jaar tellingen in de binnenstad. In 
deze paragraaf zijn de gegevens van april 2002 nader uitgewerkt. Over het algemeen zijn op 
zaterdagmiddag de meeste mensen in de binnenstad en door het goede weer (droog en lichtbewolkt) 
is het onderzoek als representatief te beschouwen. Gedurende de middag is vier maal geteld (12.00 
uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur). In onderstaande tabel staan de gegevens van de 
piekmomenten. De onderzoeken van september 2001, september 2002 en mei 2003 laten wat betreft 
de benutting van de rekken (m.u.v. het bewaakte parkeren) nagenoeg hetzelfde beeld zien. Wel staan 
er in september relatief meer fietsen in de binnenstad.  
   
Fietsparkeren centrum 2002 
Wijze Aantal fietsen gestald Aantal fietsen gestald 

(in%) 
Bewaakte stalling 315 11,6 % 
In de rekken   877 32,4 % 
Buiten de rekken 1513 55,9 % 
Totaal 2705 100,0 % 
 
Slechts 11,6 % van de fietsen staan bewaakt gestald. In vergelijking met andere steden is dit weinig: 
in andere steden schommelt dit tussen de 20 en 28 procent. Absoluut gezien zijn 315 fietsen zeer 
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behoorlijk. Wat verder opvalt is het relatief hoge percentage van losstaande fietsen. Vooral in het 
oostelijk gedeelte van de binnenstad en rondom de Langestraat is dit het geval (70-80%). Op 
Overstad is dit slechts 30%. De rekken op Overstad kennen door het ontbreken van de hoog-
laagrekken veelal een grotere gebruiksvriendelijkheid dan de rekken in de binnenstad.  
 
Tabel: bezettingsgraden centrum 
Wijze Capaciteit Aantal fietsen gestald Bezettingsgraad (in%) 
Bewaakte stalling 602 315 52,0 % 
In de rekken 2152   877 40,8 % 
Buiten de rekken  1513 n.v.t. 
Totaal 2754 2705  
 
Het aantal gestalde fietsen in het centrum bedraagt op het piekmoment 2705 op een capaciteit van 
circa 2750 plaatsen. Eenieder die dit wil kan de fiets dus gratis in een rek stallen. Zowel op straat als 
in de bewaakte stallingen is op het drukste uur slechts 40 procent (respectievelijk 40,8 en 39,0 %) van 
de beschikbare rekken bezet.  Ook in 1996 was slechts 40% van de rekken gevuld. In vergelijking met 
andere steden (55 - 60% in de rekken) staan er weinig fietsen in de rekken. Dit is slechts gedeeltelijk 
te verklaren: 
1. De rekken zijn in eerste instantie niet bedoeld voor het winkelend publiek. Het Doelenveld 

(bioscoop), Vlaanderhof (Lusaccollege) en Verdronkenoord (Provadja) kennen op andere 
momenten gedurende de week een goede bezetting. 

2. Rekken zijn qua locatie niet goed gekozen. Op de Breedstraat, Brillensteeg, Vrouwenstraat en 
Kanaalkade staan op zaterdag nagenoeg leeg. Op andere plekken staan te weinig rekken (Laat, 
Koorstraat-St. Laurensstraat, Langestraat, Waagplein e.o., Mient e.o., Dijk, Noorderkade 
(Ringersbrug).  

3. Voor veel fietsers is het simpelweg teveel moeite om de fiets in een rek te plaatsen. Deze groep 
kortparkeerders zal altijd blijven bestaan.   

 
Bijlage 11 toont het fietsparkeergedrag in het centrum. Een verplaatsing van de ongebruikte rekken 
naar punten waar deze wel nodig zijn, is opgenomen in het pakket van maatregelen in hoofdstuk 4. 
Het is verstandig om voor plaatsen te kiezen, waar de fietser de fiets relatief lang uit het oog verliest 
(voor grote winkels, horeca, etc.). 
 
De overdekte fietsenstalling onder het Canadaplein kende ten tijde van het betaald stallen in de 
tweede helft van 2001 een dramatisch laag gebruik. Pas na het besluit om de stalling weer gratis te 
maken (januari 2002) is het gebruik toegenomen. In 2001 stalden per dag gemiddeld 68 mensen hun 
fiets in de stalling. Na de 250 fietsen van 2002 is dat aantal in 2003 gestegen tot 341. Het gebruik is 
dus inmiddels vervijfvoudigd. De bewaakte fietsenstallingen op de Paardenmarkt en Ridderstraat laten 
stijgingen van enkele tot 10 procent zien.  
 
3.2.2 Stationsomgevingen 
 
NS-centraal 
De kwaliteit van de stallingsmogelijkheden op het station laat veel te wensen over. Met name de 
kwaliteit van de rekken aan de zuidzijde van het station zijn ver onder maats. De situatie is echter niet 
uniek voor Alkmaar. Het Rijk heeft enkele jaren geleden besloten om � 186 miljoen beschikbaar te 
stellen voor het opknappen van alle fietsenstallingen in Nederland. De onbewaakte stallingen zullen 
worden voorzien van rekken met fietsparkeur (type tulip, net als in de binnenstad) en overdekt worden 
uitgevoerd. 
De NS heeft vele stallingsmogelijkheden nabij stations aangepakt, maar anno 2003 is het geld op en 
zijn vele stations nog niet aangepakt. Ook Alkmaar Centraal grijpt mis. De minister heeft besloten om 
verder geen geld meer beschikbaar te stellen. Met name de onzekerheid van de planontwikkeling 
rondom het stationsgebied zijn debet aan een lage prioritering van Alkmaar Centraal. Het is zaak om 
in dit laatste project alles op alles te zetten om bij realisering van het nieuwe stationsgebied wel goede 
voorzieningen te hebben. 
 
NS-noord 
Ook de stallingsmogelijkheden op NS-noord zijn kwalitatief onvoldoende. Het budgettekort bij NS zal 
ook zijn weerslag krijgen op dit station. De bewaakte fietsenstalling zal er komen. De onbewaakte  
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fietsenstalling zal echter zonder overkapping worden uitgevoerd.  
 
3.2.3 Overige concentratiepunten  
In het voorjaar van 2003 is onderzocht of op de in paragraaf 1.2 genoemde locaties het 
stallingsaanbod kwantitatief en kwalitatief voldoende is. Er is gekeken naar het aantal rekken, het 
aantal gestalde fietsen op drukste tijden, de aanwezigheid van fietsparkeur-rekken en de overkapping 
(alleen bij De Meent, MCA en Hoornsevaart). 
 
Overzicht rekken buiten centrum:  
Locatie Huidig aantal 

rekken 
Aantal fietsen 

op drukste 
moment 

Benodigd aantal 
nieuwe plaatsen 
met fietsparkeur 

Overkapping 

De Meent Nog te onderzoeken in ijsbaanseizoen ! Nee 
Hoornsevaart 240 200 240 Nee 
Winkelcentrum Daalmeer 94 85 110 Nee 
Winkelcentrum De Hoef 203 105 150 Nee 
Winkelcentrum De Mare 670 310  Nee 
Winkelcentrum Geert Groteplein 118 55 80 Nee 
Winkelcentrum Muiderwaard 37  Verbouwing (?): nader onderzoek Nee 
Winkelcentrum Nijenburg 60 40 60 Nee 
Winkelcentrum Oudorperpolder 118 45 70 Nee 
Winkelcentrum Wendelaarstraat 206 Verbouwing (?): nader onderzoek Nee 
Winkelcentrum Willem de Zwijger 84 84 Nee 
Winkelcentrum Winkelwaard 30 20 30 Nee 
  
 
3.3 Voetgangers 
 
In het BVV is de nadruk gelegd om de volgende zeven looproutes naar de binnenstad te verbeteren:  

1 Stationsweg-Scharlo-Gasthuisstraat 
2 Station-Spoorstraat-Kanaalkade-Paternosterstraat 
3 Kanaalschiereiland-Paternosterstraat 
4 Overstad-Gedempte Nieuwesloot 
5 Karperton-Voordam-Waagplein 
6 Schelphoek-Laat 
7 MCA-Singelgarage-Ritsevoort  

 
Alleen bij de laatste route kent het voetgangers gedeelte m.u.v. de nog gewenste blindenmarkering 
naar het MCA de gewenste breedte en kwaliteit. Voor de eerste zes routes zijn  complete 
herinrichtingen noodzakelijk.  
 
Voor de overige winkelcentra zijn geen bereikbaarheidsproblemen voor de voetgangers 
geconstateerd. De voorzieningen zijn aanwezig. De kwaliteit van de voorzieningen laten soms wel te 
wensen over. De aanpak van deze comfortmaatregelen van kleine aanpassingen behoren niet thuis in 
het actieplan. De werkzaamheden voor dit soort werken ligt in handen van wijkbeheer. De overal in de 
stad aanwezige rondgangen dienen met name voor dit soort problemen te constateren. 
 
Verder dienen zebrapaden en verkeerslichten te worden voorzien van goede geleidevoorzieningen en 
waarschuwingssignalen (rateltikkers bij verkeerslichten). Dit ontbreekt bij de meeste verkeerslichten 
en bijna alle zebrapaden. Geen enkele rotonde is voorzien van blinde geleidevoorzieningen.   
 
Langs het Molentochtpad ontbreekt tussen Nauertogt en het Columbuspad een voetpad. Vooral op 
zomerse dagen komen fietsers in conflict met voetgangers. 
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4.  Uitvoeringsprogramma actieplan langzaam verkeer  
 
 
4.1 Inleiding 
 
Uit de inventarisatie komen een 100-tal knelpunten voor het fiets- en voetgangersverkeer. Dit 
hoofdstuk bevat het uitvoeringsprogramma van het actieplan langzaam verkeer. Bij het 
uitvoeringsprogramma is het belangrijk om allereerst een prioriteitsvolgorde aan te geven. De 
maatschappelijke noodzaak, de effectiviteit van de maatregelen zijn aspecten die de volgorde 
bepalen. Uit overleggen met belangenorganisaties blijkt dat maatregelen op het gebied van veiligheid 
en directheid maatschappelijk de grootste draagkracht hebben. Maatregelen om loop- en fietsroutes 
aantrekkelijker en comfortabeler te maken scoren lager. In de kaderstellende discussie over het 
actieplan heeft de raad in juni 2003 aangegeven om de veiligheid en de doorstroming (beterpakket)  
van het actieplan prioriteit te geven. Er is voorgesteld om tot 2010 jaarlijks � 250.000,- te reserveren 
om de grootste knelpunten op te lossen. In dit hoofdstuk wordt dit budget het "beterbudget" genoemd.  
 
Bij het plannen van de uitvoering is het verstandig om werk met werk te maken en bepaalde 
knelpunten tegelijkertijd met bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden of grote reconstructies te laten 
plaatsvinden. Verder  dient in overleg met de provincie jaarlijks afspraken te worden gemaakt over de 
hoogte en besteding van (GDU-)subsidies. Anno 2003 is het onmogelijk om voor de komende zeven 
jaar hier inzicht in te hebben. De praktijk is dat alleen op korte termijn van een jaar dit kan gebeuren, 
op lange termijn is alleen een globale planning mogelijk. Bij het vaststellen van het actieplan zal 
daarom worden vastgesteld wat in de gehele periode zal worden uitgevoerd. Alleen voor het eerste 
jaar is een gedetailleerde vaststelling mogelijk. Voor de komende jaren zal ieder jaar het 
jaarprogramma voor het langzaam verkeer worden vastgesteld. 
 
Samengevat hanteert het actieplan de onderstaande werkwijze. In principe ontstaan daardoor 4 
pakketten van maatregelen. 
 
Maatregelen: Werkzaamheden gepland Geen werkzaamheden gepland 
Veiligheid/doorstroming Opgenomen in actieplan (I) In uitvoeringsprogramma dankzij 

"Beterbudget" (II). 
Comfort/aantrekkelijkheid Opgenomen in actieplan (III) Niet in uitvoeringsprogramma (IV).  
In principe wordt het beterbudget voor pakket II gebruikt. Zonder dit budget zouden ze niet uitgevoerd kunnen worden. Het 
actieplan sluit niet uit dat ook af en toe gelden uit het beterbudget gebruikt worden voor pakket I. 
 
Het uitvoeringsprogramma zal volgens dezelfde indeling als hoofdstuk 3 behandeld worden. 
 
 
4.2 Uitvoeringsprogramma fiets 
 
4.2.1 Fietsvoorzieningen/ ontbrekende schakels 
 
De doorstroomassen kennen een viertal belangrijke ontbrekende schakels. Voor de Zeswielen ligt 
een compleet plan waarbij de huidige Zeswielen als fietspad/bestemmingsverkeerweg zal worden 
aangelegd. De aanleg van de weg zal gekoppeld worden aan de ontwikkelingen op Overstad. Omdat 
de aanleg van de route achter de huizen op de Zeswielen langs nog op zich wachten heeft het college 
van B&W opdracht gegeven om voor 2004 met tijdelijke oplossingen voor het fietsverkeer te komen. 
In ieder geval zal op het kruispunt Schinkelwaard-Hertog Aalbrechtweg in 2004 een rotonde komen. 
Overige oplossingen zullen in het najaar van 2003 door de afdeling verkeer worden aangedragen. 
Voor de aanleg van de rotonde en de (tijdelijke) oplossingen voor het fietsverkeer is reeds geld 
gereserveerd.    
De Bierkade zal in 2004 worden heringericht. In het ontwerp zullen aparte fietsvoorzieningen komen, 
ook hiervoor is in de meerjarenraming een budget opgenomen.  
Voor de Stationsweg zullen voor de aanpak van het stationsgebied geen maatregelen worden 
genomen. In principe druist dit in tegen het in 2002 genoemde collegeprogramma van PvdA, OPA en 
CDA. Het is kapitaalvernietiging om de fietsvoorzieningen voor de herinrichting van het stationsgebied 
aan te leggen. De fietsvoorzieningen kunnen daardoor pas na 2007 worden aangelegd. De kosten 
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voor aanleg van de fietsvoorzieningen dienen binnen het project van de aanpak van het 
stationsgebied gedragen te worden. 
Binnen de gemeente zijn geen plannen voor de Terborghlaan. Het actieplan stelt voor om voor 2005 
met een voorstel te komen voor een fietsvoorziening langs of op de Terborghlaan. GDU-gelden en het 
beterbudget  moeten voldoende zijn om deze ontbrekende schakel te realiseren. 
Een laatste ontbrekende schakel is de toekomstige ontbrekende schakel tussen Nollenbrug en 
Halvemaensbrug. Bij de aanleg van deze "Kolping-traverse" is de gemeentelijke inzet dat het 
gedeelte van de Nollenbrug tot de Herenweg op kosten van de provincie wordt aangelegd. Het 
gedeelte langs de Herenweg (inclusief fietsbrug naast de Halvemaensbrug) zal op kosten van de 
gemeente en provincie komen. In het HAL-fietspadenplan is al een bedrag van � 363.000,- 
gereserveerd. De fietsverbinding zal in 2006 gereed moeten zijn i.v.m. het gereedkomen van het 
viaduct Nollenweg-N242. 
 
Ook het basisnet kent een aantal ontbrekende voorzieningen. Langs de Westerweg, Drechterwaard, 
Herenweg, Landman en Heilooerdijk is geen ruimte voor goede fietsvoorzieningen. Een oplossing 
kan zijn om deze 50 km-uur wegen te voorzien van fietsstroken. Deze oplossing is niet conform het 
principe van duurzaam veilig, maar maakt het attentieniveau van automobilisten een stuk hoger. De 
fietser krijgt een plaats op de weg en de snelheid van het autoverkeer zal omlaag gaan. Het actieplan 
stelt voor om in 2007 één van bovenstaande wegen bij wijze van proef uit te voeren. De maatregel zal 
uit het budget voor het langzaam verkeer betaald worden. Na evaluatie van de maatregel kunnen 
eventueel ook op de overige 5 wegen zo worden uitgevoerd.  
 
Tenslotte zijn er nog de drie genoemde bruggen over het Noord-Hollands kanaal om de directheid van 
de fietsroutes te verbeteren. De provincie zal in 2004 de brug bij de Landman aanleggen. In het 
najaar van 2003 zal een inspraakronde bij bewoners en betrokken gemeenten gehouden worden. De 
gemeente zal hier geen kosten aan hebben. 
In het BVV is een wenselijke langzaam verkeersverbinding tussen Stationsweg en Kruseman van 
Eltenweg aangegeven. Het actieplan stelt voor om de verbinding ter hoogte van de Stationsweg aan 
te leggen. Gezien de huidige langzaam verkeersproblematiek langs het spoor en de ontwikkelingen op 
Overstad is het onacceptabel dat het grootste gedeelte van het langzaam verkeer via de spoorbrug 
tussen Overstad en het station moet gaan. Ook het feit dat de Tesselsebrug niet is voorzien van een 
voetgangersvoorziening aan de noordkant, maakt een langzaam verkeer verbinding t.h.v. de 
Stationsweg effectiever dan een verbinding t.h.v. de Kruseman van Eltenweg.  De aanleg van de brug 
zal betaald moeten worden uit het budget voor de ontwikkeling van Overstad. Dit in samenhang met 
een eventuele tunnel voor het auto- en fietsverkeer op de Helderse weg onder het spoor door   
De laatste oeververbinding is de brug ter hoogte van de Bestevaerstraat. Zowel in het BVV als het 
Kanaaloeverproject wordt hier een brug gedacht. Een eventuele brug zal betaald moeten worden uit 
het budget voor het Kanaaloeverproject en eventuele subsidies van de provincie. Deze laatste 
subsidies hangen o.a. af van de discussie over een alternatieve route voor het landbouwverkeer via 
de N242. In 2004 zal volgens collegebesluit (19-8-2003) een notitie verschijnen of een brug over het 
Noord-Hollandskanaal voor het landbouwverkeer voor 2010 haalbaar en wenselijk is. 
In het verlengde van de Bestevaerstraat is het wenselijk om de recent aangelegde fietsvoorziening 
door te trekken langs de Diamantweg de Boekelermeer in. De provincie heeft bij het viaduct bij de 
Bestevaerstraat/N242 rekening gehouden met een eventueel fietspad aan de oostzijde van de 
Diamantweg. Het actieplan stelt voor om het fietspad pas na 2007 aan te leggen.  
 
 Aanpak ontbrekende schakels in netwerk 
Gedeelte Maatregel Budget Jaar 
Zeswielen Rotonde/ fietsvoorzieningen Zeswielen 2004 
Bierkade/Wagenweg Fietsstroken Bierkade  2004 
Stationsweg Fietsvoorzieningen Stationsomgeving 2008 
Terborghlaan Fietsvoorzieningen Beterbudget/GDU 2005 
Kolpingtraverse Fietspad en brug Provincie/HMW/GDU 2006 
Brug Landman Brug Provincie 2004 
Brug Stationsweg Brug Overstad 2008 
Brug Bestevaertstraat Brug Provincie / Kanaaloevers 2010 
Nader aan te wijzen weg Proef fietsstroken Beterbudget 2007 
Herenweg/Landman/ 
Heilooerdijk/ Dr. Waard  

Onderzoek fietsstroken Beterbudget/GDU 2009 
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4.2.3 Verhardingssoorten 
 
De raad heeft besloten om alleen het beterpakket (veiligheid en doorstroming) aan te pakken. Het 
beterbudget is dus niet bedoeld om fietspaden te asfalteren. Anderzijds geeft het collegeprogramma 
aan dat wel prioriteit moet worden gegeven aan geasfalteerde fietspaden.   
Het probleem in het verleden voor asfalteren waren de problemen bij de kabels en leidingenbedrijven. 
Een open verharding heeft voor deze bedrijven de voorkeur omdat men gemakkelijker en dus met 
minder kosten bij de leidingen kan. In het kader van het actieplan heeft een inventarisatie onder een 
achttal bedrijven plaatsgevonden. Het resultaat is dat nu precies bekend is waar asfalt wel en niet 
mogelijk is. 16 Km doorstroomas is nu niet voorzien van asfalt. Ruim 90 procent daarvan kan zonder 
problemen worden geasfalteerd. 
Bij onderhoudswerken en andere reconstructies zullen asfalteringswerkzaamheden van fietspaden 
moeten worden meegenomen. Asfalteren is veel duurder dan hertegelen en iets duurder dan het 
straten van nieuw materiaal. De kosten van onderhoud en onkruidbestrijding zijn echter lager dan bij 
tegels. Betegelde fietspaden hebben als nadeel dat ze niet genoeg draagkracht hebben voor het 
zware onderhoudsmaterieel. Voor menig project is asfalteren ook voor Wijkbeheer een aantrekkelijk 
alternatief. In de projectgroep HAL-OV gaat men ook over tot het asfalteren van fietspaden langs het 
tracé 
Tot 2010 zijn de volgende asfalteringswerkzaamheden gepland: 
 
 
 Asfalteringswerkzaamheden: 
Weg Gedeelte Budget Jaar 
Nieuwe Schermerweg Friesebrug-Rijnstraat HAL-OV A 2005 
Nieuwe Schermerweg Rijnstraat-Saturnusstraat Onderhoudsgeld 2004 
Nieuwe Schermerweg Saturnusstraat-N242 HAL-OV B / N242 2007 
Helderseweg Geestersingel-Stationsstraat HAL-OV A 2006 
Bergerweg Oude Hoeverweg- Nic Beetskade Onderhoudsgeld 2004 
Noorderkade Muiderwaard-Noorderkade Onderhoudsgeld 2004 
 
 
4.2.3 Hinder 
Het grootste oponthoud voor fietsers in Alkmaar wordt veroorzaakt door Verkeerslichten. Momenteel 
zijn er nog geen gegevens bekend of alle verkeerslichten in Alkmaar optimaal zijn afgesteld voor 
fietsers. Het actieplan stelt voor om in 2003 - 2005 alle VRI"s optimaal af te stellen. Er is een opdracht 
gegeven om alle VRI's  in het kader van de HAL-OV corridor door te lichten. Dit zijn inclusief de VRI's 
Julianalaan-Kennemerstraatweg en Metiusgracht-Kennemerstraatweg. Ook alle VRI's langs de 
Helderseweg worden i.h.k.v. de reconstructie van de Helderseweg nader bekeken. Het actieplan stelt 
voor om de overige gemeentelijke VRI's (Laan van Bath, Huiswaarderweg, Jan Ligthartstraat) na 2005 
te optimaliseren.   
 
Het actieplan stelt voor om een drietal voorrangssituaties ter faveure van de fietser te veranderen. Ten 
eerste is dat de voorrangssituatie op het kruispunt Noorderkade/Muiderwaard. Door een rotonde op 
deze plek komt een einde aan de onduidelijke situatie waar recht doorgaand fietsverkeer voorrang 
moet verlenen op afslaand autoverkeer. Bovendien zal het fietsverkeer vanuit het noorden richting 
Muiderwaard een plaats op de weg krijgen. Kosten voor aanleg van de rotonde kunnen gedekt worden 
uit het beterbudget. Ook zal GDU-subsidie worden aangevraagd. 
Ten tweede is de Oversteek bij de Nauertocht, die erg druk is bij zomerse dagen. Volgens de 
richtlijnen van duurzaam veilig zou het attentieniveau van de automobilist daar verhoogd moeten 
worden m.b.v. een plateau.  
In feite is ook de oversteek van het fietspad Oudorperpolder bij de Munnikenweg op dit moment niet 
conform duurzaam veilig. Net als de Rekerdijk dient het fietspad in de voorrang te komen. Pas na 
2008 kan dit uitgevoerd worden.  
 
Het actieplan zal meeliften met geplande onderhoudswerkzaamheden om het comfort op verkeers-
drempels voor de fietser te verbeteren. Het onderhoudsprogramma voor deze (woon) straten is 
grotendeels nog onbekend. Voor 2004 staat voorlopig alleen de Jan van Scorelkade  in de planning. 
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Er is geen budget om de breedte van de fietsvoorzieningen aan te pakken. Ook hiervoor geldt dat er 
mee moet worden gelift met bestaande (onderhouds)projecten. Voor 2004 zal gekeken worden of er 
bij de reconstructies van Wagenweg en Kennemerstraatweg ruimte is voor verbreding van de 
fietsstroken.   
 
Met de realisering van de N242 kunnen fietsers de N242 in de toekomst op een achttal locaties 
ongelijkvloers kruisen. Nu kan dat slechts op drie plaatsen (Oude Heilooerdijk, Laanenderweg, 
Huigendijk). De belangrijkste oversteken ter hoogte van de Nollenweg, Noordervaart en 
Leeghwaterbrug zullen in respectievelijk 2006, 2008 en weer 2006 gereed zijn. Behoudens de 
beloofde financiële bijdrage aan de N242 zal de gemeente Alkmaar hier niet financieel aan hoeven bij 
te dragen. De spoortunnel van de Rekerdijk is onvoldoende breed en te steil. Binnen de gemeente 
Alkmaar is geen budget (� 3,0 miljoen) om de tunnel te optimaliseren. In de raadsvergadering van juli 
2003 is voorgesteld om een nieuwe tunnel in de Rekerdijk te  bezien in samenhang met Overstad. De 
Vroonermeer Noord is gebaat bij een nieuwe fietstunnel onder de Schagerweg door. Dit zal ingebracht 
worden in de projectgroep Vroonermeer Noord. 
 
Ongemak zit hem vaak in kleine dingen. Als je als fietser een kruispunt oversteekt en daarbij 4 
overgangen van asfalt naar tegels tegenkomt geeft dat ongemak. Ook het doortrekken van het rode 
fietspad bij rotondes is zo'n maatregel. Vanuit het beterpakket zal geld beschikbaar worden gesteld 
om dit te verbeteren. Door het lanceren van "door het oog voor detail" zal zowel het comfort als de 
veiligheid worden verbeterd.    
 
Hinder: 
Maatregel Budget Jaar 
VRI's: optimaliseren HAL-OV A /Beterbudget/ Helderseweg 2006 
Rotonde Muiderwaard Beterbudget / GDU 2005 
Oversteek Nauertocht Beterbudget 2009 
Oversteek Munnikenweg Beterbudget 2009 
Comfort drempels Jan van Scorelkade Onderhoudsgeld 2004 
Verbreden fietsstroken Wagenweg Onderhoudsgeld/budget Bierkade 2004 
Tunnel Nollenweg/N242 N242 2006 
Tunnel Huigendijk/N242 N242 2006 
Tunnel N242/Nieuwe Schermerweg  N242 2008 
Tunnel Noordervaart/N242 N242 2007 
Tunnel Westdijk/N242 N242 2006 
Viaduct Bestevaerstraat N242 2006 
Tunnel Schagerweg Vroonermeer Noord 2010 
Tunnel Rekerdijk Overstad 2010 
 
 
4.2.4 Verkeersonveiligheid 
Met de aanleg van een fietspad aan de kanaalzijde van de Helderseweg ,de verkeerslichten op het 
kruispunt met de Kruseman van Eltenweg en de toekomstige verkeerslichten op het kruispunt 
Helderseweg/Stationsweg worden de grootste onveilige punten opgelost. In de lijst met onveilige 
punten is de brede oversteek voor fietsers op het kruispunt Grevelingen/Laan van Straatsburg een 
probleem. Het beterbudget van 2004 zal o.a. aangewend worden om de verkeerssituatie te 
verbeteren. 
Voor verdere jaren dienen de fietsopstelstrook nabij het Scharlo en de verkeerssituatie bij de 
Westerweg/Conijnlaan verbeterd te worden.  
Voor de oversteek Zeswielen-Rekerdijk zal in 2004 een plan gemaakt worden. 
 
Verkeersveiligheid: 
Maatregel Budget Jaar 
Oversteek Grevelingen/Laan van Straatsburg Beterbudget 2004 
Fietsopstelstrook Scharlo Beterbudget 2006 
Oversteek Westerweg/Conijnlaan  Beterbudget 2006 
Oversteek Zeswielen/ Rekerdijk Zeswielen 2005 
Door het oog van detail Beterbudget 2007 
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4.2.5 Fietsdiefstalpreventie 
Voor 2004 wil de gemeente het fietsdiefstalpreventie plan volgen Harderwijks model toepassen in 
Alkmaar. Voor het goed uitvoeren van het werk dienen stadswachten in Alkmaar op straat te kunnen 
nagaan of verdachte fietsen wel of niet gestolen zijn. In eerste instantie zijn daarvoor twee 
handcomputers met bestanden van kenmerken van gestolen fietsen noodzakelijk. De kosten voor 
aanschaf van deze computers kunnen gedekt worden uit het Beterbudget van 2004. 
  

 
4.3 Uitvoeringsplan fietsparkeren 
 

Op de drukste tijden zijn het aantal gestalde fietsen in de 
binnenstad min of meer gelijk aan het aantal rekken. De 
locatie van de rekken kan echter beter. Voor 2004 staat 
een verhuizing van een aantal rekken op het programma. 
Momenteel is er, ook gedurende de avond, een overschot 
aan rekken op de Vrouwenstraat (5 (dus 10 plaatsen), 
Brillensteeg (15),  Breedstraat (50) en Dubbele buurt (20 ). 
De 90 rekken zullen verplaatst worden naar Laat ( 60), 
Waagplein (voor Oilily) (10) en v/d Boschstraat langs de 
gevel van de Hema (20). Voor de Laat en de v/d 
Boschstraat mogen alleen demontabele rekken komen 
i.v.m. mogelijke festiviteiten in de binnenstad. In de v/d 
Bosschstraat moet bovendien rekening gehouden worden 
met weekmarkt  en de calamiteitenroute van de 
weekmarkt. Bij uitbreiding van de markt moeten de rekken 
wellicht verplaatst worden.  
 
Een onderzoek naar een vierde bewaakte stalling in de 
binnenstad zal pas in de tweede deel van dit decennium 
plaatsvinden. Mogelijk is de omgeving Waagplein daarvoor 
het beste. 

Het plaatsen van rekken op de Laat langs de 
rijloper vergroot ook het voetgangersgedeelte voor 
de winkels 
 
Voor 2004 staat de overkapping van het buitenbad van de Hoornsevaart en de herinrichting van het 
voorterrein van de sportaccomodatie op het programma. Het actieplan stelt voor om tegelijkertijd de 
fietsparkeervoorzieningen te verbeteren. De verbetervoorstellen bestaan uit het plaatsen van nieuwe 
rekken (tulip, deels uit de binnenstad) en het overkappen van deze plaatsen. Tevens wordt 
onderzocht of een gedeelte van de overdekte stalling af kan worden gesloten met een mechanische 
deur. Alleen houders van een sportpas kunnen deze deur open krijgen. De sportpas geeft dan een 
extra service. De kosten voor de stalling (� 100.000,-) kunnen gedekt worden uit het beterbudget. De 
kosten van afsluiting zijn voor het sportbedrijf.  
Bij de Hoornsevaart is het belangrijk dat de voorzieningen goed onderhouden worden. Hierover 
moeten nog afspraken gemaakt worden.    
 
Het sportbedrijf geeft aan dat ook bij de Meent en een drietal gymzalen betere fietsenstallingen 
nodig zijn. Indien er voor 2004 geld over is bij de stalling Hoornsevaart, kan geld doorgesluisd worden 
naar een voorziening bij een gymzaal. Voor de overige locaties is t/m 2005 geen budget. In de jaren 
2007 t/m 2010 wordt dit opgenomen.  
 
Het MCA heeft toegezegd om de stalling bij het ziekenhuis in 2004 ook gratis te maken.   
 
Bij de overige winkelcentra ontbreekt het ook aan goede parkeervoorzieningen. Het doel is om alle 
genoemde winkelcentra in 2010 te hebben voorzien van goede rekken. Ook hierbij geld dat er mee 
moet worden gelift met bestaande projecten. In 2004 zal het winkelcentrum Nijenburg op de kop gaan. 
Bij deze reconstructie zullen goede rekken geplaatst worden. Van jaar tot jaar wordt bezien welke 
winkelcentra aan de beurt zijn. Met name de ontwikkelingen van groot onderhoud en upgrading (De 
Mare, Muiderwaard, Oudorperpolder, Geert Groteplein) zullen daarbij nauwlettend in de gaten worden 
gehouden. 
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De gemeente Alkmaar zal geen voortrekkers- en financiële rol bij het verbeteren van de 
stallingsmogelijkheden bij NS-station. Wel zal via het overleg over het stationsgebied worden 
gestreefd naar een ondergrondse stalling voor zowel het betaald als onbetaald fietsparkeren.  
 
Stallingen: 
Maatregel Budget Jaar 
Verwijd. Klemmen Breedst., Brillesteeg, Dubb.buurt en Vrouwenstr. Beterbudget 2004 
Plaatsen klemmmen Laat, v/d Boschstraat en Waagplein Beterbudget 2004 
Onderzoek vierde bewaakte stalling centrum Afd. verkeer 2008 
Overdekte stalling Hoornsevaart Beterbudget 2004 
Overdekte stallingen overige 4 sportvoorzieningen  Beterbudget Pm 
Gratis bewaakt stallen MCA MCA 2004 
Rekken overige winkelcentra  Divers Pm 
Overdekte stalling Hoornsevaart Beterbudget 2010 
Rekken Nijenburgh Onderhoudsgeld 2004 
Verbeteren stallingsvoorzieningen station NS Pm 
 
4.4 Uitvoeringsplan voetganger 
 
Tot 2010 zullen een zestal looproutes van en naar de binnenstad verbeterd moeten worden. In 2004 
staat de route van het NS-station naar de binnenstad op het programma. Voor twee routes 
(Spoorstraat en Voordam) zijn zonder nieuwe (negatieve) beleidsmaatregelen voor de auto geen 
goede voorzieningen te treffen. Omdat deze maatregelen buiten de gestelde randvoorwaarden in de 
inleiding vallen zal het actieplan niets doen om deze twee routes te verbeteren. 
 
Een drietal routes (Paardenmarkt, Gedempte Nieuwsloot en Laat(oost)) worden verbeterd met 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
De route van het NS-station naar de binnenstad wordt in 2004 opgeknapt. Betere 
oversteekvoorzieningen, nieuw bestratingsmateriaal, verbetering van de oriëntatie en 
blindengeleidenvoorzieningen maken onderdeel uit van de plannen. Voor 2003 en 2004 heeft de 
gemeente reeds geld gereserveerd voor dit project. 
 
De route van parkeergarage op het Kanaalschiereiland naar de binnenstad kan op een aantal 
punten verbeterd worden. De oversteek bij de Paternosterstraat wordt minder druk door het 
eenrichtingsverkeer op de Kanaalkade. De voetgangersgedeelten op de Paternosterstraat en de 
Paardenmarkt kunnen pas verbeterd worden als er meer bekend is over toekomstige situatie en 
functie op de Paardenmarkt. Door de geringe breedte van de Nieuwe Gedempte sloot is kwalitatief 
nauwelijks iets te verbeteren. De route door de Sint Laurensstraat is goed. 
 
Met het instellen van het eenrichtingsverkeer op de Kanaalkade dient de verkeerssituatie in het 
noordwestelijk gedeelte van de binnenstad opnieuw te worden bepaald. Ongewenst sluipverkeer moet 
worden geweerd en de bereikbaarheid van met name woningen dienen te worden gewaarborgd. Op 
de looproute langs de Gedempte Nieuwesloot is de breedte van het trottoir minstens twee meter te 
smal. De gedempte Nieuwesloot dient de zelfde uitstraling te krijgen als het Ritsevoort of 
Gasthuisstraat. De verbetering wordt pas in 2006 (1e jaar éénrichtingsregime op de Kanaalkade)  
uitgevoerd. Voor de verbetering van de looproute Ringersbrug-Hofplein is nog geen geld 
gereserveerd. In de toekomstige jaarplannen voor het fiets- en voetgangersverkeer dient naar budget 
te worden gezocht .  
 
Ook voor het oostelijk gedeelte van de Laat is een kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Na de 
realisering van de vijfde parkeergarage bij de Schelphoek zal deze looproute alleen maar belangrijker 
worden. Voor het definitieve ontwerp dient eerst nog een discussie gevoerd te worden over de 
verkeerssituatie op dit gedeelte van de Laat. Het is maar de vraag of ook dit gedeelte autovrij zal 
worden. De Laat zal dan ook pas na 2007 worden heringericht.  
 
De openbare ruimte zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Een deel van de bevolking heeft 
echter aparte voorzieningen nodig om de ruimte toegankelijk te maken. Het is momenteel 
onbetaalbaar om in Alkmaar voor iedereen de ruimte toegankelijk te maken. Toch zijn de straten, 
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wegen en pleinen om de zoveel jaar toe aan een onderhoudsbeurt. Dit zijn de momenten om de vaak 
kleine aanpassingen uit te voeren. Bij de plannenmakers is de situatie voor de mindervalide nu nog 
onderbelicht, het ontbreekt dikwijls aan een toegankelijkheidstoets. Te grote hoogteverschillen, steile 
hellingen, smalle doorgangen, ontbreken van blindenvoorzieningen, rommelig geplaatste fietsen en 
steile afritjes zijn de mobiliteitsproblemen van alledag voor mensen met een fysieke handicap.  Het 
kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW heeft in oktober 2002 de "richtlijn 
integrale toegankelijkheid openbare ruimte " opgesteld.  Deze nota geeft uitstekende 
randvoorwaarden voor een toets van toekomstige ontwerpen en dient binnen de gemeente breder 
uitgezet te worden.   
Uiterlijk 2010 dienen alle rotondes  in de stad voorzien te zijn van blindenvoorzieningen. Bij de 
optimalisatieslag bij verkeerslichten dienen ook de belangen van minder validen te  worden 
meegenomen. 
Zebrapaden zullen alleen bij reconstructies worden voorzien van blindenvoorzieningen. In de 
binnenstad zal de citycircle worden afgerond met een route van de binnenstad naar het MCA. 
Tussen Nauertogt en Columbuspad dient een voetpad te komen. Indien het Geestmerambacht wordt 
uitgebreid in zuidelijke richting, dient dit te worden meegenomen. 
 
 
Voetgangervoorzieningen: 
Maatregel Budget Jaar 
Looproute NS-binnenstad (via Scharlo) Gem. budget 2004 
Looproute KSE-garage - binnenstad Paardenmarkt Pm 
Looproute Ringersbrug-Hofplein Beterbudet/GDU 2006 
Looproute Laat-oost Beterbudet/GDU 2008 
Blindenvoorzieningen Verkeerslichten Beterbudget 2007 
Blindenvoorzieningen rotondes Beterbudget 2009 
Citycircle Binnenstad - MCA Beterbudget 2005 
Implementatie Richtlijn integrale toegankelijkheid  n.v.t. Pm 
Voetpad Nauertogt-Columbuspad  Geestmeramb. Pm 
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5. Jaarplannen & financiën 
 
 
5.1 Inleiding  
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle uit te voeren projecten met bijbehorende financiën per jaar. 
Voor het eerste jaar is dit vrij gedetailleerd in te vullen, omdat de planning en de financiële voor de 
meeste projecten  bekend zijn. Ook voor 2005 en 2006 is de mate van nauwkeurigheid vrij goed. 
Verder in de toekomst wordt het globaler. 
Het is de bedoeling om met jaarprogramma's te werken. Bij het vaststellen van het actieplan wordt 
direct het jaarprogramma 2004 vastgesteld. Voor de komende jaren geldt deze nota steeds meer als 
raamwerk en wordt het jaarprogramma ieder jaar vastgesteld. Deze werkwijze heeft als bijkomend 
voordeel dat flexibel kan worden omgegaan met eventueel nieuwe projecten. 
 
Dit hoofdstuk kent een viertal paragrafen: jaarprogramma's 2004, 2005, 2006 en een 
meerjarenprogramma 2007-2010. Bij de jaarprogramma's staan alle fietsprojecten in de stad 
genoemd, ook als ze in opdracht van derden (Rijk, provincie) worden uitgevoerd. De gemeente heeft 
bij deze projecten niet zozeer een financiële als wel een inhoudelijke bijdrage te leveren. 
 
 
5.2 Jaarprogramma 2004 
 
In onderstaand overzicht zijn de werkzaamheden voor 2004 weergegeven. De start van de aanleg van 
de HAL/OV corridor en (uitgestelde) onderhoudswerkzaamheden op toeleidende wegen naar deze 
projecten leidt tot een behoorlijk werkpakket. Het Beterbudget van 2004 zal gebruikt worden voor de 
fietsenstalling bij de Hoornsevaart, de oversteek bij Grevelingen en een fietsdiefstalpreventieplan voor 
de stadswachten.  Het Beterbudget voor 2004 is � 160.000,- en dus lager dan de voorgestelde � 
250.000,-. Dit heeft te maken met het relatief duurdere project van de Terborghlaan en rotonde 
Muiderwaard in 2005, waar "gespaard" voor moet worden. Deze twee projecten staan pas in 2005 in 
de planning, omdat nog overlegd moet worden over GDU-subsidies bij de provincie. Voor 2004 wordt 
geen GDU-subsidies verwacht voor langzaam verkeersprojecten.  
 
Jaarprogramma 2004 

Vastgesteld budget / 
Subsidie 

Voorstel 
 

Tekort/ 
Overschot 

Maatregel Geraamde 
Kosten 

Gemeente 
Alkmaar 

Overige 
overheid 

Beter 
Budget 

 

 In project    Rotonde Zeswielen- Hert. 
Aalbr.weg fietsvoorzieningen 500.000 Zeswielen    0 

 In project    Bierkade asfalteren en 
fietsstroken 500.000 Bierkade      0 

   Beterbudget  Fietsenstalling Hoornsevaart 
100.000   100.000 0 

 Onderhoud    Asfalteren Nwe. Schermerweg 
(Rijnstraat- Saturnusstraat 350.000 350.000   0 

 Onderhoud    Asfalteren Noorderkade 
170.000 170.000   0 

 On.houd/hal.ov    Asfalteren fietspaden Bergerweg 
210.000 210.000   0 

 Looproute EGG Onderhoud  Looproute NS-Binnenstad 
235.000 200.000 15.000 Max 40.000 0 

     Verplaatsen fietsenrekken in het 
centrum Nihil    Nihil 

 In project    Comfort drempels  
Jan van Scorelkade Onbekend Scorelkade   Onbekend 

 In project    Plaatsen fietsenrekken 
Nijenburgh Onbekend Nijenburgh   Onbekend 
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   Beterbudget  Fietsdiefstalpreventie 
Stadswachten 20.000   20.000 0 

 In project    Rotonde Bergerweg- 
Oude Hoeverweg 400.000 HAL/OV A   0 

 Onderhoud    Fietsstroken Oude Hoeverweg 
25.000 25.000   0 

  MCA   Gratis stallen MCA 
Onbekend    0 

Oversteek Grevelingen    Beterbudget  
 40.000   40.000 0 
Totaal 2.550.000   160.000 0 

  Provincie   Brug Landman* 
3.000.000  3.000.000  0 

* De brug over het Noord-Hollands kanaal is wel een fietsproject, maar is apart gehouden omdat het een recreatieve 
voorziening is die volgens de randvoorwaarden in hoofdstuk 1 buiten het actieplan valt. 
 
 
5.3 Jaarprogramma 2005 
 
In onderstaand overzicht staan de voorlopige  werkzaamheden voor 2005 weergegeven. In 2005 
wordt minder geïnvesteerd dan in 2004. Voor 2005 is een tekort van � 50.000,- en is de GDU-subsidie 
nog onzeker. Bij het vaststellen van het jaarprogramma 2005 is hier meer duidelijkheid over.   
 
Jaarprogramma 2005 

Vastgesteld budget / 
Subsidie 

Voorstel 
 

Tekort/ 
Overschot 

Maatregel Geraamde 
Kosten 

Gemeente 
Alkmaar 

Overige 
overheid 

Beter 
Budget 

 

  GDU   Fietsvoorzieningen  
Terborghlaan* 390.000  195.000 145.000 50.000 

  Hal/meerw.   Oversteek Rekerdijk - Zeswielen 
Pm  381.000  Pm 

 In project    Asfalteren Nwe Schermerweg 
Friesebrug – Rijnstraat 300.000 HAL/OV A   0 
Rotonde   GDU 2005   
Muiderwaard-Noorderkade 400.000  200.000 200.000 0 

 Onderhoud GDU 2004   Rotonde  
Koelmalaan-Bestevaerstraat 400.000 230.000 170.000  0 
Totaal 1.490.000   345.000 50.000 
* Voor dit project wordt GDU-subsidie aangevraagd. Bij vaststellen jaarprogramma 2005 (najaar 2004) is hier meer over 
bekend. 
 
 
5.4 Jaarprogramma 2006 
 
Zoals de planning er nu uitziet zal in 2006 het eerste gedeelte van de N242 gereed zijn. Voor de 
fietsers betekent dit dat de N242 ter hoogte van de Nollenweg en Westdijk ongelijkvloers kan worden 
gekruist. Omdat het fietspad aan de Nollenweg naar de zuidkant verhuist, dient in 2006 het 
aansluitende fietspad van de Nollenbrug naar de Halvemaensbrug gereed te zijn. Tegelijkertijd zal ook 
een fietsbrug aan de westzijde van de Halvemaensbrug dienen te komen. Het beterbudget van 2006 
zal vooral aangewend worden om de oversteek op het kruispunt Muiderwaard-Noorderkade met een 
nieuwe rotonde te verbeteren. Het resterende gedeelte zal worden ingezet voor het verbeteren van 
verkeerslichten voor fietsers en voetgangers. Voor alle projecten van het beterbudget zal subsidie 
worden aangevraagd.   
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Jaarprogramma 2006 
Vastgesteld budget / 
Subsidie 

Voorstel 
 

Tekort/ 
Overschot 

Maatregel Geraamde 
Kosten 

Gemeente 
Alkmaar 

Overige 
overheid 

Beter 
Budget 

 

  Halmeerw.   
  360.000   
  Provincie:   

Kolpingtraverse 
Halvemaensbrug-Nollenbrug 

890.000  450.000*  80.000 
     Onderzoek  

Fietsstroken 50 km/uur wegen 0    0 
 In project     Asfalteren Helderseweg 

Geestersingel – Stationsweg 70.000 HAL-OV A   0 
 In project    Optimaliseren VRI's**** 

40.000 Hal-OV A  40.000 0 
     Blindegeleideroute         

Centrum-MCA 10.000   10.000  
  Provincie   Tunnel/viaduct N242  

Nollenweg-Middenweg*** 2.000.000  N242  0 
  Provincie   Tunnel N242 

Huigendijk*** 2.000.000  N242  0 
  Provincie   Tunnel N242 

Westdijk*** 2.000.000  N242  0 
  Provincie   Viaduct N242 

Bestevaerstraat nihil  N242  0 
Looproute   Provincie   
Ringersbrug-Hofplein ** 340.000  GDU 170.000 0 

     Fietsopstelstrook** 
Scharlo 10.000   10.000 0 

     Fietsparkeerplaatsen 
Winkelcentrum of sportacc. 10.000   10.000 0 
Totaal 7.370.000   240.000  
* Op basis van afspraak (N242)dat de provincie het fietspad langs de Nollenweg aanlegt. 
** Voor dit project wordt GDU-subsidie aangevraagd. Bij vaststellen jaarprogramma 2005 (najaar 2004) is hier meer over 
bekend. 
*** Zeer globale inschatting 
**** In het HAL-OV project zit een post voor het afstellen van de verkeerslichten langs de HAL-OPENBAAR VERVOER 
 
 
5.5 Meerjarenprogramma 2007, 2008, 2009 en 2010 
 
Zoals in paragraaf 5.1 al is gemeld is het lastig is om nu al  betrouwbare jaarprogramma’s voor 2007 
en verder te geven. Vandaar dat voor deze jaren een meerjarenprogramma is geschreven. In de 
overzichten staan in de eerste kolom tussen haakjes een vermoedelijk jaar van uitvoering vermeld.    
In het overzicht staan veel maatregelen genoemd die bekostigd zullen moeten worden uit bestaande 
projecten. De brug tussen Overstad en het NS-station, de aanpassing aan de Rekerdijktunnel, de 
fietsvoorziening op de Stationsweg, de gewenste tunnel in de Vroonermeer Noord onder de 
Schagerweg door en de brug bij de Bestevaerstraat zijn deze langzaam verkeersvoorzieningen. 
Ook voor 2007-2010 zijn de projecten uit het Beterbudget al ingevuld. De looproute over de Laat naar 
de binnenstad, de aanpak van een gevaarlijke oversteek bij de Westerweg,  mogelijke fietsstroken en 
een overdekte fietsenstalling nabij de Meent zijn de grootste projecten. In het tweede gedeelte van dit 
decennium is het ook tijd voor het project "Door het oog van detail", waarbij � 50.000,- wordt 
vrijgemaakt om kleine maatregelen uit te voeren in het fietsnetwerk. 
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Meerjarenprogramma 2007-2010 
Vastgesteld budget / 
Subsidie 

Voorstel 
 

Tekort/ 
overschot 

Maatregel Geraamde 
Kosten 

Gemeente 
Alkmaar 

Overige 
overheid 

Beter 
Budget 

 

 Project    Fietsvoorziening Stationsweg-
noord (2008) Pm Stationsom

g 
  Pm 

 Project    Langzaam verkeersbrug (Over-  
Stad-NS (Overstation) (2008)  3.000.000 Overstad   3.000.000 

 Kanaal-    Langzaam verkeersbrug 
Bestevaerstraat (2010) 3.000.000 Oevres   3.000.000 

  Provincie   Asfalteren Nwe Schermerweg 
(N242-Saturnusstraat) (2007) 100.000  N242  0 

     Daalmeerpad: beveiligen 
Oversteek Nauertogt (2009) 20.000 Pm   0 

     Oudorperpolder: verbeteren 
oversteek Munnikenweg (2009) 20.000 pm   0 

     Oversteek Westerweg 
Conijnlaan-Lindenlaan (2007)* 40.000   40.000 0 

  Provincie   Tunnel N242*** 
Noordervaart (2007) 2.000.000  N242  0 

  Provincie   Tunnel Nwe Schermerweg*** 
Tussen N242 en Kraspolderbrug 2.000.000  N242  0 

  Provincie   Fietspad 
Diamantweg (2010)* 265.000  GDU 130.000 0 

 project Provincie   Aanpassen tunnel Rekerdijk 
(2010)* 3.000.000 overstad GDU  0 

project    Tunnel Schagerweg 
Vroonermeer noord 

Pm 
V-meer   Pm 

 project    Asfalteren fietspad(en) 
Koedijkerstraat (2009) 140.000 overstad   0 

project    Looproute  
KSE-garage - binnenstad 

Pm 
Paardenm.   Pm 

  GDU   Looproute 
Laat-oost (2008)* 610.000  305.000 305.000 0 

     Blindenvoorzieningen 
Rotondes (2009) Pm   Pm  

     Blindenvoorzieningen 
VRI’s (2007) Pm   Pm  

     Project  
Door het oog van detail (2007) 50.000   50.000 0 

     Onderzoek 
Vierde fietsparkeergarage(2008) Pm    Pm 
Proef Fietsstroken (2007) 100.000     
    100.000  

     Fietsstroken op 50 km/uur 
wegen (afh. van positieve proef) 265.000   265.000 Pm 

 Onderhoud    Asfalteringswerkzaamheden 
Pm   Pm 0 

     Fietsparkeerplaatsen 
De Meent (2010) 125.000   125.000 0 
Totaal 14.770.000   1.010.000  
* Voor dit project wordt GDU-subsidie aangevraagd.  
*** Zeer globale inschatting 
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Bijlage 11:  
 
14.1 Mankementen doorstroomassen 
Deze bijlage geeft inzicht in de mankementen op de doorstroomassen en de binnenstad. Problemen 
met het fietsparkeren vindt plaats een volgend hoofdstuk. 
 
Doorstroomas 1: Alkmaar-Noord - Friesebrug 
Gedeelte Mankement 
Daalmeerpad Tegels over 2200 m 
Oversteek Laan van Bath Verkeerslichten 
Europaplein/ Beneluxplein/ Laan van Straatsburg Tegels over 1000 m 
Kruispunt Laan van Straatsburg/Grevelingen Gevaarlijk kruispunt 
Huiswaarderweg Verkeerslichten 
Schinkelwaard Tegels over 210 m 
Spoortunnel Te steil 
Rekerdijk/Zeswielen Oversteek uit voorrang  
Frieseweg Fietsstrook in tegels uitgevoerd  
Friesebrug Oversteek uit voorrang 
 
Doorstroomas 2: Middenweg - Scharlo 
Gedeelte Mankement 
Oversteek N242 Verkeerslichten 
Oversteek Beverdam Uit de voorrang 
Nollenbrug-Halvemaanbrug Ontbrekende schakel bij realisatie N242 
Parkeerterrein DFS Sociaal onveilig, klinkers 
Hoornseweg Fietspad in klinkers over 790 m 
Hoornsepad Tegels over 190 m 
Zeswielen Gemengd met 50 km/uur weg 
Koedijkerstraat Fietspad in klinkers/tegels over 400m 
Oversteek Helderseweg Verkeerslichten 
 
Doorstroomas 3: Noordervaart - NS-Station 
Gedeelte Mankement 
Oversteek N242 Verkeerslichten 
Oversteek Nieuwe Schermerweg Verkeerslichten 
Oversteek Saturnusstraat Verkeerslichten 
Nieuwe Schermerweg Tegels over 1700 m en te smal 
Oversteek Rijnstraat Verkeerslichten 
Oversteek Paternosterstraat Verkeerslichten 
Oversteek Geestersingel Verkeerslichten 
Fietspad Helderseweg Kanaalzijde Tegels over 200 m 
Oversteek Helderseweg Fietser uit de voorrang 
Stationsstraat (Helderseweg-station) Onbreken fietsvoorziening over 300 m 
 
Doorstroomas 4: Boekelermeerweg - Friesebrug 
Gedeelte Mankement 
Smaragdweg Tegels over 420 m 
Oversteek Vondelstraat Verkeerslichten 
Limmerhoek/Bierkade Ontbreken fietsvoorziening over 400 m 
Bierkade Klinkers 
Wagenweg Tegels 250 m 
 
Doorstroomas 5: Heilooërtolweg - Stationsweg 
Gedeelte Mankement 
Oversteek Heilooërtolweg Verkeerslichten 
Kennemerstraatweg (vanaf Heil. Tolweg)  Fietspaden in tegels over 200 m 
Kennemerstraatweg (Heil. Dijk- Julianalaan) Te smalle fietsstroken 
Oversteek Julianalaan Verkeerslichten 
Oversteek Metiusgracht Verkeerslichten 
Kruispunt Scharlo - Stationsweg Verkeerslichten 
 
Doorstroomas 6: Terborghlaan - Ritsevoort 
Gedeelte Mankement 
Terborghlaan Geen fietsinfrastructuur over 330 m 
Van Ostadenlaan (Terborghlaan-Bloemaertlaan) Te smalle fietsstroken over 250 m 
Bloemaertlaan Klinkers over 120 m 
Bloemaertlaan - Jan de Heemstraat Gemengd met verkeer (30 km) over 270 m 
Conijnlaan Gemengd met verkeer (30 km over 90 m 
Oversteek Westerweg Uit de voorrang, geen fietsvoorzieningen 



 34 

Traject Lindenlaan - Nassauplein - Nassaulaan Gemengd met verkeer (30 km) over 950 m, zeer veel 
oncomfortabele drempels 

Oversteek Kennemersingel Oversteek uit de voorrang 
Vrouwenstraat Gemengd met overig verkeer  
 
 
Doorstroomas 7: Bergerweg (gemeentegrens - NS-station 
Gedeelte Mankement 
Oversteek nabij Ligthartstraat Verkeerslichten 
Wagenaarkade Tegels over 220 meter 
Oude Hoeverweg Ontbreken fietsvoorziening over 100 m 
Bergerweg Tegels over 600 m 
Kruispunt Oude Hoeverweg - Bergerweg Verkeerslichten 
Oversteek Beethovensingel Verkeerslichten 
Oversteek Wognumsebuurt Verkeerslichten 
Kruispunt Scharlo -Bergerweg Verkeerslichten 
Stationsweg  Smalle fietsstroken 
 
 
Doorstroomas 8: Kanaaldijk (gemeentegrens) - Tesselsebrug 
Gedeelte Mankement 
Oversteek nabij Muiderwaard Uit de voorrang 
Noorderkade Tegels over 1080 meter 
Oversteek Noorderstraat Uit de voorrang 
 
Centrum 
Gedeelte Mankement 
Waagplein Oncomfortabele drempel met Marktstraat 
Laat Te weinig fietsenrekken, meer diefstallen 
V/d Boschstraat Te weinig fietsenrekken. 
Paternosterstraat Opstelplaats fietsers bij VRI's 
Hofplein Onduidelijke verkeerssituatie 

 
 
Mankementen basisnetwerk 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste mankementen in het basisnetwerk. 
 
Wijk 1: Zuid 
Gedeelte Mankement 
Heilooërdijk Gemengd met 50 km/uur 
Wilhelminalaan (MCA-Kennemerstraatweg)  Gemengd met 50 km/uur 
Kruispunt Metiusgracht-Kennemerstraatweg Ontbreken opstelruimte verkeerslichten 
Julianalaan (Westerweg-Kennemerstraatweg) Gemengd met 50 km/uur 
Julianalaan-Kennemerstraatweg Ontbreken opstelplaats verkeerslichten 
Westerweg Gemengd met 50 km/uur 
Kalkovenseweg Gemengd met 50 km/uur 
 
Wijk 2: Oudorp 
Gedeelte Mankement 
Herenweg Gemengd met 50 km/uur 
Fietspad Oudorperpolder Uit de voorrang bij Munnikenweg 
 
Wijk 3: Overdie 
Gedeelte Mankement 
Bestevaerstraat Gemengd met 50 km/uur 
Herculesstraat Gemengd met 50 km/uur 
Koelmalaan Oost Gemengd met 50 km/uur 
Laanenderweg Gemengd met 50 km/uur 
Diamantweg Toe te voegen schakel bij realisatie N242 
Topaasweg Gemengd met 50 km/uur 
Loodpolderweg Gemengd met 50 km/uur 
 
Wijk 4: Hoefplan 
Gedeelte Mankement 
Nicolaas Beetskade/Van Ostadelaan/Gelderlaan Te smalle fietsstroken 
Olympiaweg Gemengd met 50 km/uur 
Robonsbosweg Gemengd met 50 km/uur 
Kruispunt Scorelkade/ Beethovensingel Oncomfortabele drempel/ rare voorrang 
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Kruseman van Eltenweg Te smalle fietsstrook 
 
Wijk 5: Huiswaard 
Gedeelte Mankement 
Drechterwaard (ten oosten van Schinkelwaard) Gemengd met 50 km/uur 
 
Wijk 6: De Mare 
Gedeelte Mankement 
Verbinding Vroonermeer Noord - De Mare  Te smalle fietsstroken 
 
Wijk 7: Daalmeer/Koedijk 
Gedeelte Mankement 
Landman (vooral in combinatie met nieuwe brug) Gemengd met 50 km/uur 
Oversteek Nauertocht Gevaarlijke oversteek 
 
 
Fietsparkeren 
In de binnenstad en Overstad zijn in totaal voldoende fietsparkeervoorzieningen aanwezig. In de binnenstad is alleen 
verplaatsing van rekken aan de orde. Met name op de Koorstraat, de Laat, de Langestraat en de van de Boschstraat is een 
gebrek aan rekken. Kwalitatief zijn de rekken goed. De rekken op Overstad zijn op enkele uitzonderingen na onvoldoende. Het 
is zaak om vooral op punten waar mensen geneigd zijn om lang hun fiets te stallen toch rekken te plaatsen. Met name op de 
Laat (nabij C&A) en de Domus staan fietsen lang onbewaakt door elkaar heen. Zowel het lopend winkelend publiek als de 
fietser zijn gebaat bij gestructureerd geplaatste rekken. 
Op andere concentratiepunten zijn voldoende rekken aanwezig. Alleen winkelcentrum Willem de Zwijger en het MCA kennen 
kwalitatief goede rekken. De overige punten zijn kwalitatief ondermaats. Ook de sportcentra Hoornsevaart en de Meent zijn 
kwalitatief onvoldoende. Bovendien ontbreekt aldaar de gewenste overkapping om langdurig fietsparkeren aantrekkelijk te 
maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


