
Mirt/NowA werkgroep regio Alkmaar Fietspunten
Een eerste ruwe meedenk-versie die voor de werkgroep is gemaakt op 30 nov 2016

1. Algemeen
1.1. Stations Heiloo, Castricum, Heerhugowaard en Alkmaar-Noord
Bij Heiloo is inmiddels een structureel te kort van 250 fietsenrekken. Bij Alkmaar-Noord is aan de zuidzijde 
een flink te kort (je kan van die kant niet goed bij de bewaakte stalling komen) en ook in Castricum zijn te 
kort rekken. Bij Heerhugowaard staat het aan de centrumkant ook vol. Bij Heiloo en een deel van Castricum 
is overkapping. Maar in Heerhugowaard, Alkmaar-Noord en ook de nieuwe onbewaakte rekken van Alkmaar 
(Centraal) is helaas geen overkapping. Fiets en trein sluiten goed op elkaar aan en er moeten wat ons (en 
ook de gemeentes) betreft flink wat gebruiksvriendelijke rekken bijgezet worden. Ruimte ontbreekt, of de 
rekken komen te ver van het perron. Er zal dus gebruik gemaakt moeten worden van stapelrekken om dit op 
te lossen. Landelijk wordt hier aangewerkt en mogelijk is daar op mee te liften. 
Daarnaast kan camerabewaking bij de 'onbewaakte' stallingen helpen om fietsendieven en fietsmollers af te 
schrikken. Overal hangen camera's in binnensteden op bedrijventerreinen en bij elke brug. En zelfs op de 
autoparkeerterreinen bij stations. Maar bij de grote onbewaakte fietsenstallingen zie je niets en dat mag best 
anders. Echte gratis bewaking zoals op een aantal stations (denk aan Beverwijk) en bijvoorbeeld onder het 
Canadaplein in Alkmaar is natuurlijk nog beter.
1.2. Fietswegwijzers / Advies
Met de fietsbewegwijzering is het slecht gesteld. Fietsers worden onnodig omgestuurd, wegwijzers 
ontbreken en de (knooppunt-)bewegwijzering is meer gericht op de recreatieve fietsers. Veel fietsers doen 
niets met de huidige fietswegwijzers, zij weten wel betere routes. Vooral beginnende fietsers laten zich met 
de huidige wegwijzers het bos in sturen of langs te veel verkeerslichten loodsen. Op de fietswegwijzers 
ontbreken belangrijke bedrijventerreinen en grote winkelcentra. 
Schoolfietser en veel andere fietsers denken vaak niet goed na over de mogelijke alternatieven die er de 
laatste jaren bij zijn gekomen. In routeplanners ontbreken vaak solitaire fietspaden. Daarbij zijn 
routeplanners, ook die van de Fietsersbond, niet gebruikersvriendelijk en houden ze te weinig rekening met 
wegdek, overlast door verkeerslichten en of je beschut fietst tegen wind en regen. Om die reden kan een 
advies op maat voor een school of groot bedrijf wel eens beter werken. Zelden krijgen we dit soort vragen als
Fietsersbond, maar het zou een optie zijn om dat laagdrempeliger te maken en mensen zo op andere en 
betere fietsgedachte te brengen.
1.3. Aansluiten/Promoten van aansluitende projecten
Daarbij kijken we vooral naar IJmond Bereikbaar, waar de fiets een belangrijke rol in speelt en die behoorlijk 
goed scoort. Maar er zijn meer vergelijkbare projecten (denk aan Slim dat je fietst) die bedrijven/werknemers
steunen om op de fiets te gaan in plaats van met de auto. Een ander initiatief waarop we aan kunnen sluiten 
is Fiets Filevrij.
1.4. Fietsenberging
Bij bedrijven is het zorg dat er goede overdekte fietsenbergingen zijn, die dicht bij de aanvoerweg en dicht bij
de ingang van bedrijfsgebouwen gesitueerd zijn. Dat geldt ook voor de berging thuis. De fiets moet eerder 
voor de hand staan dan de auto. Vaak is dat niet zo en moet een fiets vanuit een schuurtje achter het huis 
door een smalle steeg en staat de auto direct voor de voordeur op de straat klaar. Bij mensen die erg op de 
fiets gericht zijn zie je dan ook veel fietsen tegen de gevel staan of in de gang. 

2. Comfort (Aantrekkelijkheid/Fietsplezier)
2.1. Verlichting/Kantlijnen
Dit is een vrij simpele verbetering voor fietsen in de donkere ochtend- en avonduren. Voor doorgaand 
fietsverkeer zijn fietsers vaak aangewezen op fietspaden langs N-wegen en deze worden door de Provincie 
niet verlicht, met geluk zie je een vage as-markering. Meer verlichting op deze routes zal meer fietsers 
aanmoedigen om langer door te fietsen in de donkere maanden, maar zal ook startende fietsers over de 
streep kunnen halen. Waar verlichting niet gaat lukken willen we op z'n minst duidelijke kantlijnen op de 
belangrijkste routes. Beide, verlichting en kantmarkering is natuurlijk nog beter. Je moet dan denken aan de 
fietspaden langs de N242 (Langs Heerhugowaard/Zandhorst tot de A9, N243 (Noordervaart), N512 
(Alkmaar-Egmond), N510 (Alkmaar-Bergen), N246 (west-Graftdijk-Krommenie) en N203 (Castricum-
Krommenie). Het is opvallend dat het fietspad langs de N512 tussen Egmond en Castricum wel verlichting 
heeft en de weg niet. Is deze verlichting van de gemeente, provincie of een andere partij? 
2.2. Goed wegdek
Vlak asfalt (streetprint) of beton van voldoende breedte (hangt van drukte af) om in te halen. Tegelpaden 
scoren minder en straatstenen nog minder. Fietsers die dagelijks een grotere afstand afleggen rijden vaker 
met harde banden. Geeft minder wrijving en minder lekrijden. Maar dan heb je wel sneller last van een slecht
wegdek. Fietspad langs Kennemerstraatweg voor grote delen verbeteren. Geen hoogteverschil 
trottoir/fietspad of anders schuine stoepranden. 

http://www.fietsfilevrij.nl/
https://www.lovetoride.net/nederland
http://ijmondbereikbaar.nl/


2.3. Voldoende breedte
Op drukke fietsroutes dient voldoende breedte te zijn voor de snelheidsverschillen. Langs de 
Kennemerstraatweg liggen nu 1-richtingfietspaden aan weerszijde. In Limmen zijn een paar stukken 2-
richtingenfietspaden aan beide kanten, dat voorkomt onnodig oversteken. Daar is niet overal ruimte voor en 
een aantal fietsers blijft toch in de tegenrichting doorfietsen op deze smallere delen. Zoiets levert dan weer 
overlast op. We hebben nu (via de gemeente Heiloo) de indruk dat bij de nieuwe A9-aansluiting op de 
Kennemerstraatweg het gebruikelijke 1-richtingsysteem gehandhaafd blijft. 
2.4. Beschutting /Verblinding
Schuilplekken bij regen op wachtplekken zoals bij de pont van Akersloot en bijvoorbeeld op de 
Leeghwaterbrug. Beschutting tegen wind. Tegen wind fietsen mensen liever door de bebouwde kom of een 
bos. Op sommige routes is iets mogelijk om luwer in de open gebieden te fietsen. Vaak kan dat aansluiten 
op opties om de verblinding van autolichten tegen te gaan. Die verblinding is vooral op 2-richting fietspaden 
langs open N-wegen. Dat heeft ook te maken met wel of geen verschil in hoogte tussen het fietspad en de 
rijweg.
2e. Fietsers in de voorrang
Zie 3.1. omdat dit tevens een concurrentie-verbeterend punt is.

3. Concurrentiepositie (korter/sneller) fiets verbeteren
3.1. Fietsers in de voorrang
Dit is gebruikelijk langs voorrangswegen. Helaas is dit nog niet zo langs de Geestweg in Uitgeest bij de A9-
aansluiting. Wat ons betreft mag dit zo snel mogelijk worden aangepakt. De Boekelermeerweg is inmiddels 
een prima doorgaand fietspad geworden, maar je moet er als fiets wel vaak voorrang verlenen aan wegen 
die niet frequent worden gebruikt. In een aantal gevallen kunnen fietsers zeker in de voorrang en bij de 
drukke oversteken over de Smaragdweg en de Kanaalweg kan een goede vluchtheuvel/middeneiland helpen
voor sneller oversteken in 2 delen. 
3.2. Korter voor de fiets
Op de fiets liever korter dan met de auto. Vaak is dat zo, maar bijvoorbeeld niet tussen Uitgeest en De 
Volger in Heemskerk. Daar zou een fietsdoorsteek langs het spoor een oplossing kunnen zijn, dat is echter 
voor een zeer kleine groep fietsers. Maar ook het fietsen tussen Uitgeest en De Pijp (binnenhaven 
Beverwijk) zou dit een verbetering in kunnen houden. (moet nog beter worden uitgezocht).
3.3. Tunnels in plaats van verkeerslichten. 
Bijvoorbeeld onder de N513 langs de N203 en mogelijk bij de Oosterzijweg of langs de Kennemerstraatweg 
onder de nieuwe A9-aansluiting door.
3.4. Verkeerslichten van goede detectielussen (en voormeldingen) voorzien, die ook aluminium fietsen 
goed zien. Met een goede terugkoppeling dat de fiets gezien is.
3.5. Nieuw Fietspad langs spoor tussen Heiloo en Castricum. 
Kan flink afsnijden. Heeft raakpunt met de nieuwe Vennewaterspoortunnel. Er zitten wat haken en ogen aan 
de west- of oostkant van het spoor. Bij de westkant valt om de drukte in Castricum te fietsen, maar heeft 
Limmen hier minder aan. Met de oostkant kom je in de drukte van Castricum uit, waarbij het oversteken van 
het spoor bij de Beverwijkerstraatweg flink tijd kan kosten. (Er zijn meer alternatieven, zoals via de 
Heemstee-spoorovergang, hier komen we later nog op terug.)
3.6. Er kan ook via het Jac P Thijsse college gefietst worden waarbij de Heemstee-spoorwegovergang 
wordt gebruikt. Dat is 0,7km langer, maar je gaat wel om het centrum en het stationsgebied van Castricum. 
(We gaan nog na of hier verbeteringen in aangebracht kunnen worden.)
3.7. Doorfietsbaarheid van Uitgeest/Kleis en Heemskerk verbeteren (Spaghettiroute en veel 
verkeerslichten. Zoeken we uit met de Fietsersbondafdeling IJmond-Noord. Komen we later nog op terug.)
3.8. Bhalotra-route verbeteren
Tussen Heerhugowaard en Alkmaar is tegenwoordig de Bhalotra-route (langs het spoor) het drukst met 
fietsers. Die route mag verbeterd (breder met goed wegdek) bij de BOL-brug (spoorbrug) en daar willen we 
ook graag een goede aftakking naar Langedijk. Het beste is een fietstunnel tussen de Oosterdijk en het 
Achtergeestpad, dicht bij de spoorbrug. Daar is ruimte voor. Langedijkers kunnen zo eenvoudiger en korter 
naar de Beverkoog fietsen, maar ook via de Bhalotrabrug naar Heerhugowaard-Zuid. De gemeente 
Langedijk denkt nog altijd na over een zuidelijke ontsluiting tussen de Twuyverweg en de nieuwe 
Mandelabrug. Als daarvoor een spoortunnel komt, dan zal daar ook een fietsverbinding door gaan en is zo'n 
fietstunnel bij de BOLbrug minder noodzakelijk. 
Een eenvoudige verbetering is het inkorten van de zuidelijke lus tussen het N242-fietspad en de Spoorbrug. 
Die lus is onnodig lang waardoor mensen uit Langedijk flink om moeten fietsen en de trap nemen bij de 
Bhalotrabrug. Dat onnodig omfietsen geldt ook voor de fietser van het Achtergeestpad naar de Zandhorst 
langs de N242. Inkorten houdt niet in dat de helling steiler wordt.
Dit punt ligt als spil tussen grote bedrijventerreinen en scholen. Met kleine aanpassingen is er een goede 
snelfietsroute van te maken.



3.9. Bestevaerfietsbrug verkort tussen Oudorp en Overdie.
Het gaat om een ontbrekende verbinding tussen grote bedrijventerreinen en woonkernen. Zoiets 
compenseert de verslechterde situatie door opheffen van de fietsoversteek langs de N242 over de 
Bestevaerstraat. De concurrentiepositie van de fiets is langs de N242 tussen Heiloo en Heerhugowaard in de
laatste jaren sterk verslechterd, waar het voor de auto's over de N242 juist sterk verbeterde door 4 
ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen. Een fietsbrug bij de Bestevaerstraat kan daarin veel verbeteren. 
3.10. Huigenhoek fietsbrug
Een fietsbrug tussen noordoost Oudorp en de Huijgenhoek kan de concurrentiepositie van de fiets ook sterk 
verbeteren. Geldt voor fietsverkeer Oudorp-Heerhugowaard en voor fietsverkeer tussen Heerhugowaard-
Zuid en Alkmaar-Centrum en zal zeker in combinatie met een Bestevaerfietsbrug de afstand Heiloo-
Heerhugowaard verkorten en aantrekkelijker maken. Deze brug zal dus aansluiten op het Molentochtpad 
over een lege bestaande dijk en op de Lijsterbesstraat. In Oudorp zijn er vrijwel geen andere mogelijkheden 
en de Herenweg is voor de fietsers flink ondermaats en is door ruimtegebrek vrijwel niet te verbeteren.
De provincie heeft plannen met een extra bypass in de zuidoost-hoek van het Nollencircuit (N242/N508). Dit 
houdt in dat de huidige fietsbrug langs de N242 over de Huigenvaart in de weg ligt. Wat ons betreft is het 
beter om het fietsverkeer als geheel hier te beschouwen en er zo een duidelijke verbetering voor de fiets 
tussen Heerhugowaard en Alkmaar te krijgen.
3.11. Doorfietsbaarheid Alkmaar
Voor Langedijk en Alkmaar-Noord is de binnenstad van Alkmaar een flinke hindernis. Door gebrek aan 
ruimte zal daar weinig aan gedaan kunnen worden. Via de Leeghwaterbrug is voor hen flink om en een 
Bestevaerfietsbrug zal zeker een positief effect hebben op inwoners van Oudorp en de Oudorperpolder. Voor
een groot deel zal gebruik gemaakt worden van de Tesselsebrug en de Bergerhoutrotonde, waar de 
Westeweg goed op aan sluit. Tussen Overstad en de Bergerhoutrotonde is het erg druk met alle vormen van
verkeer. Het is de vraag of daar verbeteringen voor de doorgaande fietser gerealiseerd kunnen worden.

4. Ondersteunende punten
4.1. Broekhornbrug
Verder is voor ons belangrijk dat de verbindingen tussen Langedijk en Heerhugowaard voor de fiets beter 
worden. Dat kan meer mensen uit de auto en daarmee van de N242 halen. Aan de westkant van de 
Broekhornbrug is het flink omfietsen met aansluitend een fietsonvriendelijk haventerrein. De 
concurrentiepositie voor de fiets is daar belabberd en erg veel fietsers nemen de trap, omdat dat sneller gaat
dan de omfietslus. Broek op Langedijk ligt maar 2km van het station Heerhugowaard, de Zandhorst en 
Middenwaard. De verkeersambtenaar van Langedijk onderstreepte dat met zijn voorstel om dit mee te 
nemen in Mirt/NowA. Het echte probleem zit in de doorvaarthoogte van 5 meter tussen Alkmaar en Noord-
Scharwoude. Daarna is het kanaal 3,6 meter doorvaart. De provincie heeft dit deel van het kanaal nog nooit 
afgewaardeerd, maar de schippers wel. De nieuwe Mandelabrug van 3,7m hoog gaat dan ook nooit open 
voor de scheepvaart. In de fietsbrug langs de Broekhornbrug kan ook met een klep die vrijwel altijd dicht 
blijft. Op die manier kan deze brug 1,4 meter zakken. Niet alleen een mindere klim, maar geeft ook een 
directere aansluitingsmogelijkheid op de Prins Hendrikkade.
4.2. Smuigelweg/N242
Dat is een vreselijke en onlogische fietsoversteek met verkeerslichten. De Provincie en de gemeente 
Heerhugowaard willen dit graag verbeteren. Hier ligt een kans voor een flinke verbetering voor fietsers 
tussen Waarland en Heerhugowaard. Langs het spoorviaduct kan aan de oostkant een fietsviaduct en de 
gemeente Heerhugowaard wil dan graag dat fietspad langs het spoor doortrekken. Daarmee wordt de 
concurrentiepositie voor de fiets enorm verbeterd. De Provincie werkt aan plannen voor deze kruising. Toch 
zal het effect voor Mirt/NowA niet groot zijn. Waarland heeft weinig inwoners. En ook het gebied tussen 
Schagen en Waarland is dun bevolkt. Toch ligt hier waarschijnlijk een effectievere mogelijkheid om meer 
woonwerkverkeer op de fiets te krijgen dan langs de N245 tussen Schagen en Alkmaar, waar regelmatig 
(vanuit Schagen) geluiden over zijn. Die laatste route is erg lang en geheel door niemandsland, komt niet bij 
bedrijven in Alkmaar en werkt niet voor de richting Heerhugowaard. 
4.3. Gedempte Veertroute
De verkeersambtenaar van Langedijk stelde een snelfietsroute net ten westen van Sint Pancras voor. 
Daarbij wordt de Gedempte veert voor de fietsers doorgetrokken naar station Alkmaar-Noord. Dat is goed 
realiseerbaar en zal door fietsers uit Langedijk worden toegejuicht. Deze fietsers gaan nu door de 
Vroonermeer-Zuid. Niet veel langer, maar wel veel meer aanwonenden die hier blijven fietsen. Dat de 
ambtenaar dit voorstelt heeft te maken met het gebrek aan ruimte in Sint Pancras voor een goede fietsroute. 
Toch zullen de Pancrassers de Bovenweg op de fiets goed blijven gebruiken omdat dat intern en naar 
Oudorp en Broek op Langedijk korter is. Ook trekt hij de lijn door naar het noorden en daarbij ten westen van
de woonkernen. Dit sluit (nog) niet goed aan op de huidige hoofdroute Bindingspad/Westelijke Randweg. 



4.4. Fietsverbinding Akersloot - Castricum-Zuid
Mogelijk kan deze dwarsverbinding de doorfietsbaarheid verbeteren. Met de huidige oplossing over het 
nieuwe fietspad Akersloot-Castricum is het 2,2km langer vergeleken met de route door Uitgeest. Ook het 
fietsen langs de zuidkant van Castricum is flink slingeren. Zijn hier mogelijkheden voor verbeteringen en gaat
dat effect hebben? (Dit moet nog verder worden uitgezocht.)
4.5. Fietsbrug langs A9 over het Uitgeestermeer
Langs de oostkant van de A9 ligt de Parallelweg tussen Akersloot en Uitgeest. Op de plek waar deze met het
water onder de N9 doorgaat is ook een mogelijkheid voor een fietsbrug langs de oostkant van de A9 naar de 
Lagedijk. Voor fietsers richting Krommenie een flinke verkorting en ze hoeven dan niet de klunen over een 
bedrijventerrein en andere slechte en smalle straten in Uitgeest. Dit is overigens een zeer marginale 
'oplossing' voor Mirt/NowA, maar kan daar wel een positief effect op hebben.
4.6. Pontje Akersloot
Sinds de verslechtering bij de Ommering is voor sommige fietsers het pontje van Akersloot meer een 
alternatief geworden. Langs de Westdijk (onder N244) ligt een prima fietsweg direct naar het pontje. Alleen is
daar de oversteek over de N244 erg link. Die verdient al jaren een goede vluchtheuvel. Het pontje vaart vaak
en lang en krijgt nu alleen subsidie van de gemeente Castricum. Wat ons betreft gaat de gemeente Alkmaar 
ook bijdragen. En wordt de overtocht voor fietsers en voetgangers gratis. Voor fietsers tussen 
Heerhugowaard en Uitgeest een aardig alternatief. Toch scheelt het maar 1,3km aan lengte en deze 4 
minuten omfietsen blijft waarschijnlijk sneller dan de tijd die verloren wordt op en voor de pont. Toch kan dit 
een aantrekkelijke optie zijn, omdat er langs de Westdijk erg goed door te fietsen is.
4.7. Duinenroutes en Bakkum
Er zijn nu al (vooral in de zomer) fietsers die door de duinen naar het werk fietsen. Die duinen van de PWN 
zijn daar niet op ingericht. Het zijn hoofdzakelijk klinkerweggetjes en de directheid is ver te zoeken. Mogelijk 
is hier wel het een en ander te verbeteren voor de doorgaande fietser. Dat zullen dan duinkaartvrije routes 
moeten worden. Vooral de doorfietsbaarheid van Bakkum-Noord en Bakkum laat te wensen over en zou met
een goed duinenalternatief sterk kunnen verbeteren. Op de huidige route is (te) weinig ruimte. De rotonde 
Herenweg/Zeeweg mag voor de fietsers in de voorrang. Deze ligt praktisch binnen de bebouwde kom en 
veel auto's verlenen nu al voorrang aan de fietsers.
4.8. Bereikbaarheid Kust
In de werkgroep is ook genoemd dat de kustverbinding beter kan en dat dit op punten het hoofdwegennet 
kan ontlasten. De fiets kan daar als recreatief vervoersmiddel goed bij helpen en veel mensen kiezen nu al 
voor de fiets. In dit opzicht is het Sluispolderpad een behoorlijk succes te noemen en om die reden is 
bijvoorbeeld de Rekervlotbrug aangelegd. Deze vlotbrug-verbinding wordt een stuk effectiever met een 
goede fietsverbinding tussen de Rekervlotbrug en het nieuwe fietstunneltje onder de N245 naast de 
Nauertogt. Dit hoort bij het plan Uitbreiding Geestmerambacht en dat ligt helaas de laatste 5 jaar vrijwel stil. 
In de gemeente Bergen is de nieuwe fietsverbinding tussen de Camping van Alkmaar en 't Woud in de 
koelkast beland. Wat ons en de gemeente betreft komt het daar weer uit. In Castricum is de druk op 
Castricum aan Zee zeer groot, omdat er weinig echte alternatieven zijn. Het is zeker te overwegen om de  
fietsroute naar Heemskerk aan Zee aantrekkelijker en bekender te maken. Alles heeft ook te maken met de 
toegangskaarten van PWN. In hun gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal is de toegang zonder kaarten 
en gratis. Wat ons betreft wordt dat ook zo voor het veel grotere PWN-gebied tussen Wijk aan Zee en 
Schoorl. 

5. Openstaande vragen
5.1 Fietsers uit de regio Alkmaar richting IJmond hebben ook te maken met de regio IJmond. In de 
werkgroep daarvan is hun regionale Fietsersbond (wegens tijdgebrek) helaas niet vertegenwoordigd. We 
hebben vragen bij hen uitstaan waar het de doorfietsbaarheid betreft. Het gaat dan om Heemskerk, 
Beverwijk en Velsen-Noord. In elk geval mag de Westerhoutweg/Beverwijk stukken fietsvriendelijker worden 
gemaakt. Het gaat maar om 400 meter voor zeer veel fietsers is dit een belangrijke verbinding naar Tata en 
de Velser pont.
5.2. Er zijn ook vragen over de Pont van Velsen. Gemiddeld vaart deze 3x per uur af en thans in de 
ochtendspits 6x per uur. Voor de fietsers is dit het enige redelijke alternatief. Door de tunnels mogen zij niet 
en over de sluizen is 5km omfietsen over tegelfietspadjes. We hebben begrepen dat de gemeente Velsen 
ook nadenkt over de pont en de kosten. De pont is tegenwoordig van het GVB (Amsterdam). Mogelijk is het 
een idee om naast de grote pont voor auto's en fietsers een kleinere pont voor alleen fietsers en 
voetgangers in te zetten. Een die zo sneller wordt geladen en waarvan er flink wat varen bij het Centraal 
Station in Amsterdam.
5.3.Een totaal andere optie is een soort 'Railveer'. Omdat de concurrentiepositie hier voor de fietsers zo 
slecht is is het misschien iets om na te denken over een 'veerverbinding' door de treintunnel tussen 
Beverwijk en Driehuis. De trein doet daar maar 5 minuten over wat al sneller is dan het veer over water. De 
kosten kunnen ook wel eens lager zijn en voor de fietsers is het totaal een stuk sneller. Met wachten circa 11
minuten waar de pont en het fietsen naar en van de pont naar deze plekken gemiddeld 30 minuten 
bedragen. Zo'n treinrijtuig moet dan ook zo simpel worden ingericht als de pont en met perrons op 



inrijhoogte. Alleen heeft IJmuiden hier minder aan dan bijvoorbeeld Velserbroek en zuidelijker.
5.4. Veel punten hebben te maken met de werkelijke bestemming. Is die onder fietsers op de pont of 
automobilisten door de tunnels en op de A9 ter hoogte van Heiloo wel eens goed onderzocht?
5.5. Er wordt veel gesproken over een snelfietsroute tussen Haarlem en Castricum. Daar zien wel wel 
duidelijk de wens omdat de fietsverbinding het aflegt tegen de autotunnels. Maar een duidelijk traject is nog 
niet bekend. Het is vanzelfsprekend om juist op zo'n traject aan te sluiten en/of daar via dit Mirt/NowA-project
daar over mee te denken en adviezen voor te geven. 


