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1. Geef Fietsersbond adviserende rol bij Fietsplan (graag op tijd)
Politici en ambtenaren zouden meer van fietsen moeten weten. 
(Het contact tussen de ambtenaren van de huidige gemeente Alkmaar en de Fietsersbond is 
goed, het Fietsplan wordt in goed overleg met ons gemaakt. Er wordt goed naar de 
Fietsersbond geluisterd. Politici hebben wisselende inzichten. Niet alle politici hebben goede 
verkeersinzichten als het om fietsgebruik gaat. Waar nodig zouden zij zich beter moeten laten 
informeren door onder meer de verkeersambtenaren, de Fietsersbond en Politie.)

2. Langs de Zuidervaart (maar ook Laanweg, Grootschermerweg, Menningweerweg, Molendijk, 
Molenweg, Schemerdijk en Moerdijk zijn geen fietspaden of fietsstroken. 
Op deze wegen wordt veel gefietst (waaronder schoolkinderen), maar ook hard gereden door 
auto's. Er is moeilijk ruimte te vinden voor fietspaden bijvoorbeeld onderlangs de dijken. Er is 
een wens om de oude infrastructuur niet aan te passen. Windsingels passen niet in het 
landschap. Welke voertuigen laat je toe? Wegen afsluiten voor doorgaand autoverkeer. 
(Dit is een complex en lastig probleem door de lange rechte wegen die uitnodigen tot snel 
rijden. Wat niet ter sprake kwam is dat we als Fietsersbond al een tijdje nadenken om van de 
stille kanten van de Noordervaart en Zuidervaart fietsstraten te maken zoals dat is gebeurt 
tussen Waarland en het Verlaat. Met fietsstraten is een lagere snelheid op buitenwegen te 
organiseren. Sommige delen kunnen afgesloten worden waardoor doorgaand autoverkeer naar 
de drukke kant moet uitwijken. We hebben ook gemengde gedachtes over de  suggestiestroken 
die sommige fietsers en automobilisten ten onrechte aanzien voor fietsstroken.)

3. Schoolfietsroute De Rijp-Alkmaar.
(Dit 1,5 jaar oude plan is ons bekend. Hier een ouder bericht met plattegrond en opmerkingen.
De basisgedachte steunen we, maar we hebben de indruk dat de nettowinst voor de fietsers 
beter kan. Er is in dit plan geen lengtevoordeel, maar een klein lengtenadeel waardoor het  
minder aantrekkelijker wordt voor de schoolfietsers. We maken ons overigens om alle 
schoolfietsers druk, ook die naar Purmerend, Heerhugowaard of Krommenie gaan.)

4. Betere belijning bij gebrek aan goede verlichting.
Kantlijnen beter dan alleen middenlijnen. Goed reflecterende belijning, Proef met 
lichtgevende verf op de weg. Verlichting langs fietspad N243 en iets tegen verblinding door 
autolichten.
(Hier valt weinig aan toe te voegen, als Fietsersbond steunen we dit volledig. Verlichting op 
fietspaden langs Provinciale wegen is helaas erg lastig. Ontbreekt ook langs Nollenweg-N504. 
Het lijkt er op dat er nu eindelijk verlichting is langs de Hoeverweg-N512 Alkmaar-Egmond. We 
gaan dit uitzoeken.)

5. Omlegging N243
(De Fietsersbond heeft via de afdeling Schermer deelgenomen aan de klankbordgroepen en 
er is veel contact geweest met de provincie. De N243 een kilometer naar het noorden ombuigen
om zo om Stompetoren te gaan is niet realistisch. Dan was een nieuwe verbinding (zoals de 
N244 door de Beemster) beter en effectiever geweest. Maar zo'n nieuwe route tussen de 
Kraspolderbrug midden door de Mijzenpolder naar de Jaagweg en Hoorn is net zo min 
realistisch. De N243 zal op de huidige plek blijven, maar mag wat ons betreft afgewaardeerd 
worden naar 60km/h, omdat wij net als de bewoners willen dat het grote agrarische verkeer van 
deze weg gebruik blijft maken. Mensen die sneller willen kunnen kiezen voor de N244 of de 
toekomstige N23 (Westfriesiaweg). )

6. Villapark bij Oost-Graftdijk
(Dit probleem is inmiddels goed bekend bij de gemeente Alkmaar. Met de bewoners van Oost- 
en West-Graftdijk zijn we het eens dat dit park zo snel mogelijk een eigen ontsluiting naar de 
N244 moet krijgen waardoor de leefbaarheid langs de smalle Kanaaldijk weer terugkeert en 
daarmee ook fietsen daar weer aantrekkelijk wordt.)

http://fietsmaar.wordpress.com/2013/03/30/korter-en-veiliger-door-de-schermer/
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7. Boekelermeerweg (Alkmaar-Akersloot)
(In het huidige Alkmaar is het ook niet goed geregeld in het buitengebied tussen Alkmaar en 
Akersloot. Langs de Boekerlerdijk (langs het NH-Kanaal) is geen fietsvoorziening en de vele 
(vracht-) auto's mogen er 80 km/h wat zeer onwenselijk is. Fietswegwijzers uit Alkmaar sturen 
fietsers langs deze gevaarlijke route naar Akersloot. Vanuit Akersloot worden de fietsers over de 
Boekelermeerweg gestuurd. Deze weg is vrijwel autoluw, is korter en stukken aantrekkelijker. 
Behalve dat er nog teveel palen en rubberen verkeersdrempels in liggen. Die laatste zijn ook link
voor fietsers. Graag verbeteren en ook dit zou een prima fietsstraat of fietspad in het 
buitengebied kunnen worden.)

8. Fietstunnel met bocht (Omval) en situatie bij de Spoorbrug.
(We zijn niet blij met de haakse bocht in de Omval-fietstunnel en de Fietstunnel van Luna. We 
hebben vooraf meer dan voldoende tijd gestoken in een beter ontwerp en ligging, maar helaas 
heeft dat niet geholpen. Bij de spoorbrug, op het 3-gemeentepunt Heerhugowaard-Alkmaar-
Langedijk, is er een wens voor een fietstunnel ten westen van de Spoorbrug onder het spoor 
door om zo fietsers uit Langedijk gunstiger naar de Beverkoog te laten fietsen (hoeven ze niet 
600 of meer meter om te fietsen en daarbij 2x over de spoorbrug te gaan). Die tunnel is ook zeer
geschikt om de route naar het Geestmerambacht en de Rekervlotbrug beter te koppelen aan de 
Bhalotrabrug. Zeker met de komst van het nieuwe ziekenhuis moet er goed nagedacht worden 
over deze fietsverbinding, die door Sint Pancras ook een stuk korter is naar Alkmaar-Noord. 

9. Sneeuwvrijhouden
(In Alkmaar en op fietspaden langs de Provinciale wegen gaat dat de laatste jaren steeds beter 
door de inzet van veegtractors en preventief natstrooien. De laatste winter hadden we echter 
geen sneeuw of opvriezing. In de Schermer is het vooral het Hoogheemraadschap die deze taak
uitvoert en we hebben daar in de laatste jaren vrijwel geen klachten over ontvangen. Natuurlijk 
blijven we dit scherp in de gaten houden.)

10. Grote snelheidsverschillen
(Niet alleen tussen auto's, motoren, tractors en fietsen zijn er flinke snelheidsverschillen, maar 
ook tussen de fietsers onderling. Voorheen waren het de wielrenners die vaak in groepen harder
gingen, maar daar zijn onverstoorbare ouderen en scholieren op elektrische fietsen bijgekomen. 
Vooral op de lange polderwegen stappen meer fietsers over op trapondersteuning. Omdat het 
rechtuitgaat zullen de conflicten meevallen, maar is het wel zorg om op te letten bij het veilig 
inrichten van kruisingen.)

11. Goed opletten bij de categorisering van wegen.

12. Handhaving o.m. bij Dronken fietsers.
(Handhaving is een algemeen punt en geldt ook voor bijvoorbeeld tegen de richting in fietsen 
over over de stoep fietsen.)

13. Gebruik nieuwe mogelijkheden; 'Out of the box denken'.

14. Let op de pontjes
(Dit punt is op de avond zelf niet genoemd. Maar pontjes (Spijkerboor, Akersloot en Oost-
Knolledam) zijn belangrijk voor fietsers. Anders moet er flink (kilometers) worden omgefietst. Nu 
worden deze gesubsidieerd door Wormerland en Castricum. Als de nieuwe gemeente Alkmaar 
ook het nut hiervan ziet zou een bijdrage van hen er voor kunnen zorgen voor ruimere vaartijden
of lagere prijzen voor de fietsers.)

Alle punten hierboven gaan we als Fietsersbond Alkmaar dus meenemen in het 2de deel van het 
Fietsplan. Dat deel zal begin volgend jaar aanvangen, waarbij een website wordt gemaakt voor het 
aangeven van knelpunten en het met elkaar nadenken over de voor- en nadelen van de voorstellen. In
December hopen we hier meer over te kunnen meedelen op onzewebsite www.fietsersbond.nl/alkmaar

http://fietsersbond.nl/alkmaar

