
’Fietsstraat is onmogelijk’ 
ALKMAAR - Mocht het college van Alkmaar een fietsstraat willen maken van de 
Wageweg en Bierkade, levert dat voor fietsers gevaarlijke situaties op, zo voorspelt de
Fietsersbond.
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Op een fietsstraat rijden zowel fietsers als auto’s, maar de fietser heeft voorrang en 
de auto’s zijn ’te gast’. Volgens Jan Kees Pielkenrood, bestuurder van de 
Fietsersbond, is de status van een fietsstraat onmogelijk op het tracé Wageweg-
Bierkade.

"Op een fietsstraat, zoals we die in Alkmaar kennen van de Kruseman van Eltenweg 
en de Frieseweg, is de fietser in de meerderheid en mogen er gemiddeld maar 2500 
motorvoertuigen per etmaal passeren. Als we naar de Bierkade op dit moment kijken, 
dan blijkt uit tellingen dat er nu al 7500 auto’s per etmaal voorbijgaan. Om er een 
fietsstraat van te maken moeten er dus nu al - in de situatie van eenrichtingsverkeer - 
zo’n 5000 motorvoertuigen af. Als er tweerichtingsverkeer wordt ingesteld wordt het 
nog eens twee keer zo druk."

Klankbordgroep

Pielkenrood toonde zich gistermorgen verontwaardigd over de aangekondigde 
persconferentie. Hij vertegenwoordigt de Fietsersbond in de zogeheten 
’Klankbordgroep’. Die is ingesteld als inspraakorgaan rond de toekomst van 
Wageweg-Bierkade. "De Klankbordgroep weet van niets. Het laatste wat ons is verteld
is dat de gemeente er nog steeds niet uit is en er opnieuw een onderzoek wordt 
gehouden. Een collegebesluit moet toch eerst aan de orde komen in de 
Klankbordgroep, anders heeft het instellen daarvan totaal geen zin."

In een eerder onderzoek hiernaar werd uitgerekend dat er in het geval van een 
tweerichtingsweg dagelijks zo’n 15.000 motorvoertuigen en 4500 fietsers zullen rijden. 
Het principe dat de auto ’te gast’ is, ging volgens dit memo niet op.

Bewonersvereniging Hart van Alkmaar, die ook in de gemeentelijke klankbordgroep zit,
was ook verrast door de aankondiging. "We zijn niet op de hoogte gesteld van het 
besluit van het college en zijn ook niet ingelicht over de persconferentie", vertelt Pim 
de Ridder, voorzitter van de bewonersvereniging. "Het is helaas weer een bevestiging 
van hoe het college communiceert met betrokken partijen."

Collegialiteit

Ondanks het feit dat het college door vakantie verre van compleet is, waren volgens 
een woordvoerder van de gemeente alle wethouders wél op de hoogte van zowel het 
besluit als van het moment van de persconferentie. "Binnen het college is sprake van 
collegialiteit en alle wethouders weten wat er gaat gebeuren en wisten wat we wilden 
vertellen."

Dat laatste gold niet voor partijen die in de Alkmaarse raad zijn vertegenwoordigd.  "Ze
zijn wel op de hoogte, maar de partijen wisten niet allemaal dat we het naar buiten 
zouden brengen."


