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INLEIDING 
Het is een plezier om te fietsen in de gemeente 

Alkmaar. Er zijn tal van mooie fietspaden, 

voorzieningen zijn op fietsafstand en ook het 

prachtige buitengebied nodigt uit om op de fiets te 

stappen. Dat men in de gemeente Alkmaar dan ook 

vaak de fiets pakt is geen verrassing. Voor ongeveer 

42% van alle ritten is dit het geval. Dat is meer dan 

in vergelijkbare steden in Nederland. Dit willen we 

vasthouden, maar ook nog verder verbeteren. Hoe 

meer fietsers, hoe beter!  

 

Fietsen is namelijk niet alleen leuk, maar ook 

gezond. Daarnaast is de fiets ook een duurzaam 

vervoermiddel. Iemand die fietst verbruikt tenslotte 

bijna geen fossiele brandstoffen. Bovendien heeft 

een toename van het fietsgebruik invloed op het 

verkeersnetwerk in de stad. Hoe beter de 

fietsinfrastructuur en hoe meer mensen op de fiets 

stappen, hoe beter de rest van het verkeer 

doorstroomt. Kortom, fietsen is een comfortabele 

en duurzame manier van vervoer die bijdraagt aan 

een bereikbare stad.  

Om het fietsgebruik te blijven stimuleren wordt 

ingezet op twee pijlers; veiligheid en 

aantrekkingskracht.  

Veiligheid is een belangrijke pijler omdat een 

toenemend aantal fietsers helaas ook bijdraagt aan 

een toename van het aantal ongevallen. Met name 

het aantal eenzijdige ongevallen, een ongeval waar 

alleen de fietser zelf bij betrokken is, neemt toe. Hier 

wordt de komende jaren aandacht aan besteed. 

Daarnaast is er bijzondere aandacht voor ouderen op 

de fiets, oversteken en het creëren van ruimte voor 

de fiets op de rijbaan. 

Fietsgebruik moet aantrekkelijk zijn. Betere 

fietsvoorzieningen verleiden onze inwoners om nog 

vaker de fiets te pakken. Het is hierbij ook belangrijk 

dat we goed inspelen op trends zoals de elektrische 

fiets. De fietser fietst graag op mooie paden, goed 

wegdek en stalt zijn fiets graag veilig en dichtbij. Tot 

slot draagt educatie en promotie bij aan grotere 

verkeersveiligheid en wordt de fiets onder de 

aandacht gebracht bij diverse doelgroepen zoals 

kinderen en ouderen. 

 

 

 

 



Nieuwe gemeente Alkmaar biedt de fietser meer 

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Alkmaar, Graft-
De Rijp en Schermer met elkaar gefuseerd. Als 
gemeente hebben we hierdoor niet alleen te maken 
met de karakteristieken van de stad, maar ook met 
die van een groot landelijk gebied. In de stad is het 
fietsen aantrekkelijk doordat voorzieningen op korte 
afstand van elkaar zijn. Het landelijke gebied leent 
zich daarentegen juist uitstekend voor recreatieve 
fietsritten.  
 
Kaders 

Landelijk wordt er fors ingezet op veiligheid. Alle 
Nederlandse gemeenten en het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu hebben in 2013 met elkaar 
afgesproken om zich extra in te zetten voor 
fietsveiligheid. Ook op provinciaal niveau is de fiets 
een speerpunt in het verkeer- en vervoersbeleid. Ook 
hier speelt veiligheid, naast bereikbaarheid,  een 
belangrijke rol.  De provincie verstrekt subsidie voor 
maatregelen die het fietsgebruik stimuleren en de 
verkeersveiligheid vergroten.  
 
In 2016 verschijnt er een nieuwe visie ten aanzien van 
de gemeentelijke bereikbaarheid en mobiliteit.  Het 
voorliggende Fietsplan zal hier op aan sluiten. 
 
Thema’s 

Het fietsbeleid is onderverdeeld in vijf thema’s: 
Netwerk en routes, Veiligheid, Gebruikscomfort, 
Fietsparkeren en Promotie & educatie. Elk thema is 
onderverdeeld in speerpunten, die het beleid 
weergeven. Soms raken thema’s elkaar. Zo draagt 
educatie bij aan veiligheid en komt een fijne stalling 
ook ten goede aan gebruikscomfort.  
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#1 NETWERK EN ROUTES 
De verbinding met de regio is belangrijk 

De fiets wordt niet alleen voor korte ritjes gebruikt. Of 
het nu voor woon-werk is of voor recreatief gebruik, 
de fiets wordt ook voor de wat langere afstanden een 
steeds aantrekkelijker vervoermiddel. De komst van 
de elektrische fiets geeft hier nog een extra impuls 
aan. Dit betekent ook dat mensen vaker de fiets 
nemen naar bestemmingen buiten hun eigen 
woonplaats. De gemeente maakt zich daarom sterk 
voor betere regionale verbindingen. Een voorbeeld 
hiervan is de Kogendijk/N9 waar de gemeente 
samenwerkt met de provincie en Rijkswaterstaat aan 
het optimaliseren  van het kruispunt. Voor een veilige 
en snelle oversteek voor fietsers wordt een 
fietstunnel aangelegd. 
 
Een direct, aansluitend en veilig fietsnetwerk is een 
must 

De hoofdroutes in de gemeente Alkmaar zijn de 
routes van en naar het station en stadscentrum, maar 
ook de wegen en fietspaden die de fietser naar 
diverse voorzieningen zoals scholen, sportvelden en 

winkelcentra leiden.  

Het netwerk moet direct zijn, wat betekent dat de 
fietser niet hoeft om te rijden en zo min mogelijk 
oponthoud heeft van bijvoorbeeld kruispunten. 
Daarnaast is het belangrijk dat het netwerk goed 
aansluit op de bus, de trein en de 
voetgangersgebieden, zoals het centrum.  
 
Ruimte voor iedereen 

De gemeente wil alle soorten fietsers de ruimte 
geven. Dat betekent dat er voldoende 
fietsvoorzieningen zoals fietsstraten, fietspaden en 
fietsstroken zijn en dat deze ook breed genoeg zijn.   
 

Bewegwijzering verwijst naar belangrijke locaties 

Het is voor fietsers belangrijk dat zij op een veilige 
manier van A naar B komen en dat zij zonder teveel 
moeite de juiste weg kunnen vinden. Hiervoor is het 
belangrijk dat de bewegwijzering op orde is. 
Daarnaast hebben Alkmaar en de omliggende 
gemeenten veel te bieden voor de recreatieve 

fietser. Ook voor de recreatieve fietsroutes is het 
belangrijk dat de bewegwijzering op orde is. 

Divers aanbod aan fietsroutes  

Het op peil houden van een gevarieerd aanbod aan 
fietsroutes is goed voor een aantrekkelijk fietsklimaat. 
Er zijn al tal van routes in de gemeente Alkmaar, denk 
hierbij aan mooie fietsroutes door het Land van 
Leeghwater, de Rondom Alkmaarroute en de 
Pontjesroute. De fietsroutes hebben ieder een eigen 
thema en soms een doelgroep, zoals de e-bike 
gebruiker.  

 
Fiets de aandacht hebben in nieuwe woonwijken 

Het opzetten van een nieuwe woonwijk biedt kansen 
om extra aandacht aan de fiets te besteden. In 
nieuwe woonwijken maakt een veilige fietsroute zoals 
een fietspad of fietsstraat het fietsen aantrekkelijk.  



  

HOOFDROUTES 

De hoofdroutes in de gemeente Alkmaar zijn de routes van en naar het station en 

stadscentrum, maar ook de wegen en fietspaden die de fietser naar diverse voorzie-

ningen zoals scholen, sportvelden en winkelcentra leiden.  

 



#2 VEILIGHEID 
Scheiden van voertuigsoorten bij grote 

snelheidsverschillen 

Grote snelheidsverschillen tussen fietsers en 

motorvoertuigen zoals auto’s brengen een onveilige 

situatie met zich mee. Op wegen met een groot 

snelheidsverschil (50 km/uur wegen)  is een eigen 

voorziening voor fietsers daarom noodzakelijk. De 

voorkeur gaat daarbij uit naar een vrijliggend 

(tweerichtings) fietspad. Indien dit niet mogelijk is 

dan genieten fietsstroken de voorkeur. 

 

Extra aandacht voor senioren en eenzijdige 

ongevallen 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen relatief vaak 

betrokken zijn bij een ernstig verkeersongeval.  

Opvallend is dat het hierbij vaak om eenzijdige 

ongevallen gaat. Door een afnemend 

reactievermogen en de snelle elektrische fiets 

vormen paaltjes, hoge trottoirbanden, hellingen, 

gladde wegen voor deze kwetsbare doelgroep een 

potentieel gevaar. Bij zowel bestaande als nieuwe 

wegen is het belangrijk om deze potentiele gevaren 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

Meer aandacht voor scholenroutes en drukke 

fietswegen 

Op routes waar veel jonge fietsers komen, zoals 

routes naar scholen en sportvoorzieningen, is er extra 

aandacht voor fietsveiligheid. Denk hierbij aan het 

inrichten van  bijvoorbeeld schoolzones of een 

fietsstraat. 

 

De beste oversteek is geen oversteek 

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, is het 

belangrijk dat het aantal oversteken op een route zo 

beperkt mogelijk is. Een tweerichtingsfietspad of een 

eenrichtingsfietspad aan beide zijden heeft 

bijvoorbeeld invloed op het aantal oversteken. Het is 

verstandig om per locatie te bekijken in welke situatie 

het minst aantal oversteken te realiseren is. 

>> vervolg veiligheid 

      Kwaliteitseisen voor het fietsnetwerk 

  ˃ Radialen                               Fietspad 3,5 tot 4m breed  

  ˃ Ontsluitingsweg                       Fietspad 3,5 tot 4m breed of                   

     (50 km/u of sneller)                 fietsstrook van 2m breed  

  ˃ Woonwijken (woonerf           Fietspad, fiets op rijbaan of       

     of 30 km/u gebieden              fietsstraat                                                                                   

  ˃ Publieke voorzieningen         Verblijfsgebied of –zone (30 

                                                         km/u) 

  ˃ Nabij scholen             Schoolzone met speciale in   

  richting 



  

Een veilige oversteek is zo kort mogelijk 

Daar waar er toch overgestoken wordt, is een korte 

oversteek het meest veilig.  Denk hierbij aan het 

maken van een vluchtheuvel (middenberm), zodat de 

fietser in twee fasen kan oversteken. Een andere 

oplossing zou kunnen zijn om de weg ter plaatse van 

de oversteek te versmallen, waardoor de oversteek 

korter en veiliger wordt. Per locatie en situatie wordt 

gekeken hoe een veilige oversteek tot stand kan 

worden gebracht. 

 

Verlichting en belijning 

Het verlichten van kruispunten is essentieel, vooral 

daar waar minder omgevingsverlichting is zoals in het 

buitengebied. Door de juiste verlichting is een 

kruispunt van een afstand beter herkenbaar en wordt 

deze overzichtelijker. Bij fietsroutes in 

buitengebieden zijn reflecterende lampjes of 

kantbelijning voldoende. Parken dienen extra verlicht 

te worden wanneer er geen alternatieve route in de 

directe omgeving aanwezig is. 

 

Sociaal veilige fietstunnels 

Fietstunnels worden niet door iedereen als sociaal 

veilig ervaren.  Betere verlichting en het schoon en 

fris houden van een tunnel draagt bij aan een veiliger 

gevoel. Ook is het belangrijk dat fietstunnels  

voldoende breed  zijn, zo open mogelijk zijn en geen 

bochten hebben. Bij het aanleggen van nieuwe 

fietstunnels dient hier ook rekening mee te worden 

gehouden.  



#3 COMFORT 
Extra kwaliteit op hoofd- en snelfietsroutes 

Een fietsroute van goede kwaliteit is voor fietsers 

vaak net zo belangrijk als de kortste route. De 

kwaliteit van een fietsroute hangt van een aantal 

verschillende dingen af. Denk hierbij aan de kwaliteit 

van het wegdek, de breedte van het fietspad, maar 

ook of een fietser voorrang heeft op zijn of haar 

route. Vooral op de basisroutes en de fietsradialen 

moet de kwaliteit in orde zijn. 

 

Fietsers in de voorrang 

Voorrang bij kruispunten draagt bij aan extra 

kwaliteit en comfort. Een rotonde is voor de fietser 

de beste vorm van een kruispunt, binnen de 

bebouwde kom hebben fietsers namelijk voorrang 

en kunnen zij dus lekker doorfietsen. Wel kunnen 

(bestaande) rotondes nog verbeteren, door deze 

bijvoorbeeld vloeiender te maken. De gemeente zal 

de landelijke ontwikkelingen in de gaten houden, 

zodat de meest optimale vorm aangelegd wordt.  

 

Overal asfalt rijdt het lekkerst 

Asfalt rijdt comfortabeler dan andere 

verhardingssoorten zoals tegels. Het bestaande 

netwerk bestaat grotendeels al uit asfalt, maar daar 

waar nog tegels liggen, wordt er naar gestreefd deze 

te  vervangen door asfaltverharding. Niet alleen 

prettig voor fietsers, maar ook voor scootmobielen. 

Wachttijdvoorspeller 

Doorrijden is het beste, maar daar waar toch gewacht 

moet worden, helpt de wachttijdvoorspeller om 

geduldig te zijn. Bij het plaatsen van nieuwe 

verkeerslichten wordt hier rekening mee gehouden. 

 

Groen licht goed afstemmen 

Per kruispunt wordt gekeken naar het gebruik en de 

locatie om de verkeerslichten voor alle gebruikers zo 

optimaal mogelijk af te stellen. Zodoende profiteert 

iedereen van een zo kort mogelijke wachttijd. Bij 

verkeerslichten legt de gemeente fietslussen neer, 

zodat het licht al op groen springt als er een fietser 

aan komt rijden. Daar waar mogelijk is ‘rechtsaf door 

rood’ een wenselijke situatie. Dit houdt in dat fietsers, 

daar waar dit geen onveilige situatie oplevert, zij door 

rood kunnen rijden en niet hoeven te wachten. 

 

Comfort zit hem in de details 

Vaak wordt comfort bereikt door kleine details die het 

gebruik makkelijker of leuker maken. Denk hierbij aan 

een steun voor de voet of hand bij verkeerslichten of 

een ingebouwde fietspomp bij een fietsenstalling. 

Voor recreatieve routes zijn bijvoorbeeld 

toiletgelegenheden en fietsbandplaklocaties prettig. 

Indien de situatie dit toelaat zijn deze details een 

leuke extra. 



#4 FIETSPARKEREN 
Parkeren voor alle type fietsen mogelijk maken 

Er komen steeds meer verschillende soorten fietsen, 

zoals elektrische fietsen, bakfietsen, fietsen met dikke 

banden en kratjes. Een standaardfietsenrek voldoet 

hierdoor niet altijd meer. Hier wordt rekening mee 

gehouden bij het plaatsen van nieuwe fietsenrekken. 

Voor bakfietsen, snorfietsen en scooters worden 

gemarkeerde vakken aangewezen. Daarnaast wordt 

het plaatsen van oplaadpunten voor de elektrische 

fiets gestimuleerd.  

Stimuleren van bestaande stallingen 

De gemeente Alkmaar kent drie overdekte bewaakte 

stallingen (Ridderstraat, Canadaplein, 

Europaboulevard). Het gebruik hiervan is en blijft 

gratis. De gemeente gaat het gebruik van deze 

stallingen promoten.  

Handhaving gericht op weesfietsen en fietswrakken 

Handhaving op fietsen, die buiten de rekken zijn 

gestald, vindt alleen plaats wanneer de 

toegankelijkheid of de verkeersveiligheid in het 

geding is. Een voorbeeld hiervan is het parkeren van 

een fiets op een blindegeleidelijn of bij de ingang van 

het station. De gemeente zal in de eerste plaats 

inzetten op handhaving van weesfietsen en 

fietswrakken. Weesfietsen zijn fietsen die door de 

eigenaar verlaten zijn en fietswrakken zijn in een 

dergelijke slechte staat van onderhoud dat er niet 

meer op gefietst kan worden.  

Voldoende stallingsruimte 

Nieuwbouw biedt kansen voor fietsparkeren. Bij 

nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat er 

voldoende stallingsruimte gerealiseerd wordt. Dit 

kan door gebouwen te voorzien van inpandige 

stallingruimte of een voorziening op eigen terrein te 

creëren zoals een fietsenschuur.  

Diefstal voorkomen 

Om fietsdiefstal tegen te gaan is een goede 

samenwerking met de politie gaat essentieel. 

Voorlichting, handhaving, camerabewaking, 

fietsregistratie, de inzet van ‘lokfietsen’ en het 

stimuleren van het gebruik van bewaakte stallingen 

zijn maatregelen, die fietsdiefstal helpen 

voorkomen.  

Meer fietsstallingen  

Voor de aantrekkelijkheid van openbare 

voorzieningen, zoals winkels en sportvelden, maar 

ook woongebieden is het belangrijk dat er 

voldoende stallingsmogelijkheden zijn. Wanneer er 

niet voldoende stallingsmogelijkheden zijn worden 

er fietsenrekken bijgeplaatst. Er is speciale aandacht 

voor drukke gebieden in het centrum zoals het 

Waagplein. 



Verkeerseducatie 

Deelname aan het verkeer is niet zonder regels. 

Verkeersregels zijn er om ervoor te zorgen dat 

iedereen op een veilige manier aan het verkeer deel 

kan nemen. 

Naast ouderen zijn ook kinderen een kwetsbare groep 

in het verkeer. Voor kinderen is het daarom belangrijk 

dat zij weten hoe zij zich moeten gedragen in het 

verkeer. Verkeerseducatie levert hier een bijdrage 

aan.  

Om kinderen de verkeersregels en het belang van 

verkeersveiligheid bij te brengen zijn diverse 

landelijke programma’s ontwikkeld, zoals 

Verkeerslokaal, ANWB Streetwise en het 

Verkeersexamen. De gemeente Alkmaar zal deelname 

aan dit soort programma’s zoveel mogelijk blijven 

stimuleren en scholen hierbij, waar mogelijk, 

financieel ondersteunen. 

Schoolprojecten voor jongeren 

Ook jongeren fietsen veel en vaak, naar school, naar 

de sportclub, etc. Jongeren zijn als 

verkeersdeelnemers echter relatief snel afgeleid. 

Verkeerseducatie wijst deze groep op de gevolgen 

van het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, 

het veilig rijden met de scooter en andere aspecten 

van verkeersveiligheid. Ook voor deze doelgroep zal 

de gemeente Alkmaar educatieve programma’s 

stimuleren en blijven ondersteunen. 

Campagnes promoten fietsgebruik  

Om de populariteit van het fietsen verder te 

#5 PROMOTIE & EDUCATIE 
vergroten is promotie van fietsgebruik een belangrijk 

instrument. Dit kan door aan te sluiten bij bestaande 

fietscampagnes, zoals de landelijke verlichtingsactie, 

of bij lokale acties zoals de fietsgraveeractie van de 

lokale fietsersbond.  

De fiets wordt nog toegankelijker 

De komst van de e-bike heeft er aan bijgedragen dat 

ouderen steeds langer blijven fietsen.  De fiets wordt 

dus steeds toegankelijker. Er zijn echter een aantal 

doelgroepen voor wie de fiets nog niet altijd een 

toegankelijk vervoermiddel is, denk aan mensen die 

het financieel wat zwaarder hebben of bijvoorbeeld 

vluchtelingen die nog weinig ervaring hebben met 

fietsen. Ook voor deze doelgroepen moet de fiets 

toegankelijk zijn. 
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