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VOORWOORD

Alkmaar Fietst & Het Jaar van de Fiets 
Aan het begin van dit jaar (2020) werd op het bedrij-
venterrein Beverkoog op een enthousiaste manier de 
aftrap gegeven van ‘Alkmaar Fietst! – het Jaar van de 
Fiets’. Met het succes en de mooie beelden van het 
Europees Kampioenschap Wielrennen nog vers in het 
geheugen zou dit hele jaar in het teken staan van de 
fiets. Niemand kon op dat moment nog voorzien dat 
de wereld kort daarna volledig op zijn kop zou 
worden gezet door het coronavirus. De meeste 
geplande activiteiten konden geen doorgang vinden 
en zijn uitgesteld naar volgend jaar. 
Wat wel door kon gaan is de realisatie van een nieuw 
fietsbeleidsplan– als opvolger van het Fietsplan 
2016-2020. Want ondanks het coronavirus wordt er in 
Alkmaar nog steeds veel gefietst. De fiets blijkt een 
relatief veilig en populair vervoersmiddel in deze 
onzekere tijden. Met het Actieplan Fiets – dat nu voor 
u ligt – volgen we de actualiteit en richten we ons op 
de vele fietsers die Alkmaar reeds telt. Maar ook 
zetten we in op fietsstimulering, met als doel dat nóg 
meer mensen ervaren hoe fijn het is om te fietsen in 
onze mooie gemeente, wat door de opkomst van de 
elektrische fiets voor nog meer mensen aantrekkelijk 
is geworden. In het plan komen de verschillende 
lokale ambities op het gebied van fietsinfrastructuur, 
sportstimulering en citymarketing samen.

Alkmaar Fietsstad
De regio Alkmaar leent zich uitstekend om op de fiets 
te verkennen. De compacte binnenstad met voorzie-
ningen dichtbij, de bossen, duinen en het strand, de 
uitgestrekte polders van het Alkmaarse buitengebied, 
diverse mountainbike-parcoursen én een wieler-
baan… genoeg mogelijkheden om te fietsen en voor 
ieder wat wils. Alkmaar heeft reeds een goed net-
werk met mooie fietspaden en voorzieningen. Denk 
bijvoorbeeld aan de fietsstraat bij de Frieseweg, het 
fietspad langs de Zeswielen, de grote fietsenstalling 
onder het Canadaplein.. Maar met de ambitie om de 
stad te laten groeien langs het Kanaal, neemt ook het 
belang van goede voorzieningen om de stad bereik-
baar te houden toe. De komende periode spannen we 
ons daarom in om de fietsinfrastructuur verbeteren, 
zodat er ruimte is en het aantrekkelijk en veilig is én 
blijft om in Alkmaar te fietsen. 

Fietsen als sport
Naast een goede infrastructuur, die ervoor zorgt dat 
inwoners dagelijks op een snelle en veilige manier 
van A naar B kunnen komen, gebeurt er in Alkmaar 
veel op het gebied van de sport fietsen. Er ligt een 
prachtig (Wieler) Sportpaleis, waar regelmatig wordt 
getraind door de talenten van het regionale fiets 
trainingscentrum en waar grote (internationale) 
fiets evenementen worden georganiseerd. Maar liefst 
drie wielerverenigingen zijn gehuisvest in Alkmaar. 
Alkmaar omarmt en ondersteunt daarnaast al jaren 
verschillende breedtesport- en vrijetijd evenementen 
op het gebied van fietsen: verschillende regionale 
toertochten zoals de ronde van Noord-Holland en  
de Ronde van de Westfriese omringdijk. En in 2019  
is zoals gezegd het EK Wielrennen in de stad 
 georganiseerd.

Fietsbeleving
Ook voor de recreatieve fietsers valt er voldoende te 
beleven in de regio Alkmaar. Alkmaar is met haar 
historische binnenstad, polders en molens in het 
buitengebied en met de kust in de nabijheid als het 
ware Nederland in het klein. We willen Alkmaar 
aantrekkelijk maken voor bezoekers. We bieden de 
bezoekers van Alkmaar mooie fiets en belevenisrou-
tes aan, die hun uitnodigen om de omgeving met de 
fiets te verkennen en gebruik te maken van de 
voorzieningen (zoals horeca, musea en winkels) die 
ze onderweg tegenkomen.

Met de maatregelen in dit Actieplan Fiets 2021-2025 
krijgen we een beter fietsnetwerk waar nog meer 
mensen gebruik van gaan maken. We staan voor de 
uitdaging om de waardering van het fietsnetwerk te 
verhogen, van gemiddeld een 6,8 naar een cijfer 8! 
Dat lukt niet zonder de hulp van de vele betrokken 
partijen, die ook bij de totstandkoming van dit 
Actieplan Fiets al een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd. Samen dragen we de ambitie uit om van 
Alkmaar een echte Fietsstad te maken en samen 
zorgen we ervoor dat Alkmaar blijft bewegen!

Wethouder Alkmaar Fietst
R.G. te Beest

>>
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1.  ACTIEPLAN FIETS

1.1 Aanleiding en opbouw
Het Actieplan Fiets is een vervolg op het Fietsplan 
2016-2020. We gaan verder op de ingeslagen weg, 
waarbij we de inwoners van Alkmaar meer willen 
stimuleren om op de fiets te gaan. De fiets is een 
belangrijk vervoersmiddel waarmee je gemakkelijk 
en snel van A naar B kunt komen. Dat geldt zeker voor 
de wat kortere afstanden en in de binnenstad. Maar 
met de opkomst van de e-bike wordt ook het afleg-
gen van langere afstanden op de fiets steeds aantrek-
kelijker. We zien kansen voor de fiets in onze groeien-
de gemeente, maar we zien ook aandachtspunten. Dit 
actieplan zet deze kansen en uitdagingen om in een 
concrete aanpak, zodat er daadwerkelijk meer ruimte 
voor de fiets op de belangrijkste routes ontstaat en 
meer gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen. 
Mobiliteit in balans is daarbij het vertrekpunt, en 
verkeersveiligheid een randvoorwaarde. We willen 
het fietsgebruik in de gemeente stimuleren zonder 
dat de keuzevrijheid in mobiliteit wordt beperkt. 

Het Actieplan Fiets is opgebouwd aan de hand van 
twee pijlers: Infrastructuur en Fietsstimulering. Beide 
pijlers zijn onderverdeeld in thema’s die de ambities 
weergeven en gehoor geven aan de uitdagingen waar 
Alkmaar de komende jaren voor staat. Ieder thema 
leidt tot een aantal concrete acties voor de korte, 
middellange en langere termijn. Het Uitvoeringsplan 
(bijlage A) geeft een totaaloverzicht van alle acties 
per thema, inclusief een planning en een globale 
kostenraming. 

1.2 Participatie
Dit Actieplan Fiets is in lijn met het coalitieakkoord 
Alkmaar aan Zet tot stand gekomen door ideeën  
en wensen uit de samenleving op te halen. Er zijn 
klankbordgroepen bijeengekomen om over  

infrastructurele thema’s zoals fietsveiligheid, het 
fietsnetwerk en stallingsvoorzieningen te praten; via 
een enquête verspreid via de sociale media kanalen 
is naar de mening van inwoners gevraagd en door 
middel van verschillende online sessies zijn diverse 
samenwerkingsverbanden ontstaan tussen allerlei 
partijen uit de gemeente die de fiets een warm hart 
toedragen, wat heeft geleid tot een divers scala aan 
fietsstimuleringsactiviteiten.   

1.3 Onze doelstellingen
Het doel van dit Actieplan Fiets is tweeledig:  
Meer inwoners die vaker de fiets pakken en het ook 
prettig vinden om te fietsen in de gemeente Alkmaar. 
We willen een aantrekkelijke fietsstad zijn en blijven, 
waar mensen prettig en veilig kunnen fietsen.  
De beoogde verbeteringen en aanpassingen in  
de fietsinfrastructuur en de diverse stimulerings-
activiteiten die we de komende jaren organiseren 
dragen hier aan bij en leiden mogelijk in 2026  
tot verkiezing van de Fietsstad van het Jaar van  
de Fietsersbond.   

1.4 Kaders
Dit Actieplan Fiets sluit aan bij de ambities op het 
gebied van de fiets in het coalitieakkoord ‘Alkmaar 
aan Zet’. Naast het verbeteren van de toegankelijk-
heid van de stad voor fietsers en voetgangers, door 
het stimuleren van een infrastructuur die werkt als 
een ‘rode loper’ van en naar de stad, worden ook het 
versterken van de regionale fietsinfrastructuur en het 
uitrollen van initiatieven op het gebied van fietspar-
keren genoemd. 

De provincie Noord-Holland heeft haar ambities op 
het gebied van de fiets vastgesteld in het ‘Perspectief 
Fiets (2019)’. Dit Actieplan Fiets sluit hierbij aan en 
maakt een vertaalslag naar concrete maatregelen op 
lokaal niveau als vervolg op het eerder genoemde 
Fietsplan 2016-2020 van de gemeente Alkmaar. De 
Mobiliteitsprincipes Alkmaars Kanaal, die als uitwer-
king van de Omgevingsvisie en de ontwikkelingen in 
de Kanaalzone wordt opgesteld, en de visie Mobiliteit 
en Bereikbaarheid 2017 – 2027 vormen de uitgangs-
punten op lokaal niveau. Daarnaast zijn de doelstel-
lingen in het Programma Duurzaam Alkmaar 2020-
2024 op het gebied van duurzame mobiliteit en met 
relatie tot de fiets opgenomen in dit Actieplan Fiets.

1.5 Alkmaar in Beweging
Alkmaar is een gemeente in ontwikkeling, met 
ambities om te bouwen aan een stad voor de  
toekomst richting 2040. Naast de ambitie om de  
stad compact, duurzaam en klimaatbestendig te 
maken, ligt de focus op de ontwikkeling van de 
Kanaalzone; het Alkmaars Kanaal. De Kanaalzone 
wordt de komende jaren getransformeerd tot een 
aantrekkelijke stedelijke leefomgeving, met plaats 
voor wonen, werken en verblijven. En ook de  
Spoorzone is in beeld voor ontwikkeling. Dit gebied, 
grofweg tussen de twee Alkmaarse treinstations en 
haaks op het Alkmaars Kanaal, leent zich uitstekend 

voor OV knooppuntontwikkeling: wonen en werken 
dicht bij het station.

Met de realisatie van in totaal 12.500 – 15.000 wonin-
gen en extra bedrijvigheid binnen de stad Alkmaar 
neemt ook de groei van het aantal verkeersbewegin-
gen toe. Dit geeft een toenemende druk op het 
huidige mobiliteitssysteem. Om Alkmaar ook in de 
toekomst goed bereikbaar te houden, moet de 
capaciteit van het verkeerssysteem op de langere 
termijn worden vergroot. We willen dat iedereen de 
keuzevrijheid houdt om zelf te bepalen op welke 
manier hij of zij zich verplaatst van en naar een 
bestemming in of buiten de stad. Op de kortere 
termijn heeft de fiets een belangrijke positie in het 
mobiliteitssysteem van een groeiende stad, waarin 
het prettig wonen, werken en recreëren is. 
De volgende afbeelding geeft weer hoe een meer 
hoog stedelijke omgeving een verandering van 
mobiliteit met zich meebrengt. Deze verandering zal 
op den duur ook in Alkmaar gaan plaatsvinden. 
Investeren in onze fietsinfrastructuur is een van de 
manieren waarop we ons op deze verandering van 
mobiliteit binnen een hoog stedelijke omgeving 
voorbereiden. 

Door de ontwikkellocaties binnen Alkmaar te voorzien 
van goede fietsroutes en aan te laten sluiten op het 
fietsnetwerk van en naar de stad en de stations, de 
fietsinfrastructuur rondom de OV-knooppunten te 
verbeteren en te investeren in de belangrijkste 
fietsradialen worden bewoners van Alkmaar uitgeno-
digd om meer met de fiets te gaan. En dat meer 
mensen de fiets gebruiken past ook in de letterlijke 
zin van het woord bij Alkmaar in Beweging: Vanuit het 
motto Alkmaar Sportstad willen we de mensen in 
beweging houden en het gebruik van de fiets is daar 
een goed middel voor.

Afb.1  Mobiliteit in balans in een groeiende stad – Bron: Omgevingsbeeld Alkmaars Kanaal juli 2019 

Deelmobiliteit als volwaardig 
vervoerwijze

Beter openbaar vervoer

Meer ruimte voor actieve 
mobiliteit; lopen en fietsen

1

2

3

Tijd

Groei
stad

Doel? Streefwaarde (in 2025) Hoe meten we dit?

Meer mensen op de fiets 10 % meer fietsers Tellussen of sensoren op fietsradialen 
(doorlopend)
Terugkerend fietsparkeeronderzoek

Goede waardering fietsklimaat Gemiddelde cijfer: ≥ 8 Jaarlijkse enquête

Verkiezing Fietsstad van het Jaar 2026 Bekroning tot Fietsstad van het Jaar Landelijke peiling Fietsersbond 

Bron: Online enquête alkmaarfietst.nl, voorjaar 2020

Comfort
6,8

Waardering Fietsklimaat Alkmaar  
Gemiddelde scores per thema 

Aantrekkelijkheid
6,8

Snelheid & Directheid
6,8

Veiligheid
6,5

Fietsparkeren
6,9

> >
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1.6 Waarom fietsgebruik stimuleren?
Alkmaarders hebben een bovengemiddelde voorkeur 
voor de fiets, zo blijkt uit cijfers over verplaatsingen. 
Veel inwoners hebben al ervaren dat je je met de 
fiets relatief snel en gemakkelijk kunt verplaatsen. 
Gemiddeld kiest 33% van de inwoners in Alkmaar 
voor de fiets. Landelijk ligt dat percentage op 27%.  
Zeker als je bestemming in de binnenstad ligt, is de 
fiets in veel gevallen de snelste optie. Of als je naar 
het station gaat om over te stappen op de trein. Maar 
de opkomst van de elektrische fiets heeft er ook voor 
gezorgd dat steeds meer mensen bereid zijn om 
langere afstanden per fiets af te leggen. Het bereik 
van de fiets is daardoor toegenomen van 7,5 
kilometer tot 15 kilometer afstand per rit en meer 
mensen zijn bereid om vaker de fiets te pakken.   
Ook de mooie routes door het buitengebied nodigen 
uit tot fietsen. Het gemak van de fiets in combinatie 
met de diversiteit aan routes en de nabijheid van 
voorzieningen maakt dat Alkmaarders graag fietsen, 
maar ook dat toeristen dit stukje van Nederland 
fietsend ontdekken en combineren met andere 
bestedingen in de gemeente . En daar zijn we blij 
mee, want fietsen is gezond, milieuvriendelijk en 
draagt bij aan een goede bereikbaarheid en een 
florerende economie. Om Alkmaar ook in de toekomst 
op een duurzame manier bereikbaar te houden willen 
we het fietsgebruik blijven.

Naast bereikbaarheid kan meer fietsgebruik ook een 
positieve bijdrage leveren aan een aantal andere 
groot stedelijke uitdagingen waar we de komende 
jaren mee te maken krijgen:

  

Bereikbaarheid & veiligheid
De groei van de stad zorgt voor een groei van 
het aantal verkeersbewegingen. Door de 
opkomst van de e-bike en scooter blijven 

mensen langer mobiel. Snelheidsverschillen nemen 
toe op de weg, en er is een toename van ‘afwijkende’ 
vervoersmiddelen op het fietspad, zoals de bakfiets 
en de speed-pedelec. Het wordt drukker op het 
fietspad. Een groeiende stad brengt een risico met 
zich mee dat op de langere termijn de veiligheid op 
de weg in gevaar komt, er (fiets)files gaan ontstaan, 
de wachttijden bij verkeerslichten te lang worden en 
er onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor 
auto’s en (bak)fietsen. Daarom werken we aan het 
structureel bereikbaar houden van onze stad. De 
doorstroming op de ringweg voor auto’s speelt hierin 
een belangrijke rol, maar omdat de fiets minder 
ruimte inneemt dan andere vervoersmiddelen speelt 
ook zij een rol in het bereikbaar houden van Alkmaar. 
De veiligheid op de weg heeft voor ons de hoogste 
prioriteit en vraagt om investeringen. 

Leefbaarheid & Duurzaamheid
Om er voor te zorgen dat Alkmaar een prettig 
leefbare stad is en blijft, is het van belang 
om geluidsoverlast en luchtvervuiling tegen 

te gaan en de CO2 uitstoot te verlagen. De
doelstelling in het kader van het programma 
Duurzaam Alkmaar 2020-2024 is een reductie van
11% van de CO2-uitstoot in 2024 (ten opzichte van 

Afb.2  modal split in Alkmaar - bron: cbs-ovin 2018 – 
bewerking kim

Leefbaarheid & 
Duurzaamheid

Bereikbaarheid 
& Veiligheid

Economie & 
Citymarketing

Gezonde en 
vitale inwoners

42%

33%

2%
2%

4%
17%

Modal Split in Alkmaar
Aantal verplaatsingen

Auto       Fiets       Lopen       OV       Bromfiets       Overig
/snorfiets

2010). De fiets is het meest schone vervoersmiddel 
met een zeer lage CO2 uitstoot en kan daarom 
bijdragen aan het behalen van deze doelstelling . 
Door in te zetten op onder andere een toenemend 
gebruik van elektrisch vervoer, en het aanbieden van 
deelconcepten, waaronder de deelfiets, werken we 
aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. 
Omdat de fiets weinig ruimte inneemt ten opzichte 
van andere vervoersmiddelen, kan de schaarse ruimte 
in de compacte stad beter benut worden en de 
ruimtelijke kwaliteit worden verhoogd. En dat maakt 
de stad weer aantrekkelijker voor bedrijven en 
bezoekers. Op die manier draagt de fiets bij aan een 
leefbare, bruisende en duurzame gemeente.   

Gezonde en vitale inwoners
Welvaartsziektes nemen toe, ook in Alkmaar. 
De oorzaak hiervan is vaak te vinden in een 
ongezonde leefstijl, met weinig beweging. 

Dit kan leiden tot overgewicht, hart- en vaatziektes 
en een kortere levensverwachting. Het is bewezen 
dat meer lichaamsbeweging bijdraagt aan het 
verminderen van welvaartsziektes. Door wat vaker op 
de fiets te stappen, kun je op een eenvoudige en 
goedkope manier meer bewegen. Fietsen is gezond! 
In Nederland heeft bijna iedereen een eigen fiets. En 
voor mensen die moeite hebben met de aanschaf van 
een fiets bestaan er sociale initiatieven waardoor 
fietsen toch mogelijk wordt. De fiets als 
vervoersmiddel kan de leefwereld van mensen 
vergroten en brengt voorzieningen dichterbij. En door 
samen te gaan fietsen, wordt fietsen leuk en draagt 
het bij aan het tegengaan van het gevoel van 
eenzaamheid. Fietsen draagt dus in meerdere 
opzichten bij aan gezonde en vitale inwoners van 
Alkmaar.   
 
Economie en Citymarketing 

Een van de doelstellingen uit het 
coalitieakkoord Alkmaar aan Zet is om 
Alkmaar op de kaart te zetten voor toeristen, 

die kennis maken met de stad. Wandelen, fietsen, 
varen in combinatie met een bezienswaardigheid 
(museum, bezoekboerderij, bijzonder landschap/ 
natuur) en horeca zijn de belangrijkste redenen om 
de stad te bezoeken. Door het aanleggen van 
aantrekkelijke fietsinfrastructuur, interessante 
belevingsroutes in combinatie met bezoek aan 
ondernemers en sportieve fietsevenementen, zullen 
meer bezoekers de stad aandoen. Dit draagt bij aan 
de bekendheid van de veelzijdigheid die de stad en 
de omgeving te bieden heeft en draagt bij aan de 
economische groei van Alkmaar.

1.7 Trends
Landelijk verschijnen er steeds meer innovaties op 
het gebied van de fiets en wordt geëxperimenteerd 
met de fiets als handige en duurzame schakel in de 
totale mobiliteitsketen. Voorbeelden hiervan zijn 
bijvoorbeeld het aanbieden van deelfietsen, de inzet 
van e-bikes of cargo-bikes om stadslogistiek te 
verduurzamen, of zogenoemde mobihubs bij OV-
knooppunten. Of denk terug aan het EK Wielrennen, 
waar het nieuwe idee van parkeren en verder op de 
fiets (P+Fiets) succesvol als pilot is ingezet. Maar ook 
innovatieve ideeën om het fietsen veiliger of 
comfortabeler te maken, zoals ‘glow-in-the-dark’ 
markering of regensensoren bij verkeerslichten 
worden steeds vaker toegepast. Nieuwe 
ontwikkelingen en trends volgen we de komende 
jaren op de voet. Initiatieven die passend zijn binnen 
de Alkmaarse mobiliteitsketen en een bijdrage 
leveren aan bloeiende economische stad willen we 
faciliteren.

1.8 Alkmaarse strategie - 
 Waar zetten we op in?
Dit Actieplan Fiets is gebaseerd op twee pijlers: 
Infrastructuur en Fietsstimulering. Met de eerste 
pijler richten we ons op het verbeteren van het 
Alkmaarse fietsnetwerk, door gerichte infrastructu-
rele verbeteringen te doen. Daarmee wordt het 
netwerk veiliger, directer en aantrekkelijker. Aan de 
andere kant willen we graag dat mensen ook meer 
gebruik gaan maken van het goede Alkmaarse 
fietsnetwerk. Daarom is de tweede pijler gericht op 
fietsstimuleringsmaatregelen, educatie en gedrags-
interventie. 

Binnen de pijler infrastructuur geldt dat uit 
onderzoek is gebleken dat de kans op succes voor 
een verhoogd fietsgebruik het grootst is als er bij 
de aanleg en verbetering van fietsvoorzieningen 
rekening wordt gehouden met de volgende 
succesfactoren: veiligheid, samenhang, directheid 
en comfort en aantrekkelijkheid. Die succesfactoren 
hebben we vertaald naar een viertal thema’s. De 
pijler Fietsstimulering richt zich op de fiets als leuk 
en aantrekkelijk vervoersmiddel en is 
onderverdeeld in drie thema’s. 

Samengevat ziet de structuur van dit Actieplan Fiets 
er als volgt uit: 

Dit Actieplan Fiets is gebaseerd op twee 
pijlers: Infrastructuur en Fietsstimulering. 
Met de eerste pijler richten we ons op het 
verbeteren van het Alkmaarse fietsnetwerk, 
door gerichte infrastructurele verbeteringen 
te doen. Daarmee wordt het netwerk veiliger, 
directer en aantrekkelijker. Aan de andere 
kant willen we graag dat mensen ook meer 
gebruik gaan maken van het goede Alkmaar-
se fietsnetwerk. Daarom is de tweede pijler 
gericht op fietsstimuleringsmaatregelen, 
educatie en gedragsinterventie. 

Binnen de pijler infrastructuur geldt dat uit 
onderzoek is gebleken dat de kans op succes 
voor een verhoogd fietsgebruik het grootst is 
als er bij de aanleg en verbetering van 
fietsvoorzieningen rekening wordt gehouden 
met de volgende succesfactoren: veiligheid, 
samenhang, directheid en comfort en 
aantrekkelijkheid. Die succesfactoren hebben 
we vertaald naar een viertal thema’s. De 
pijler Fietsstimulering richt zich op de fiets als 
leuk en aantrekkelijk vervoersmiddel en is 
onderverdeeld in drie thema’s. 

Samengevat ziet de structuur van dit 
Actieplan Fiets er als volgt uit: 
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1.9 Toelichting thema’s per pijler
Dit Actieplan Fiets is gebaseerd op twee pijlers: 
Infrastructuur en Fietsstimulering. Met de eerste pijler 
richten we ons op het verbeteren van het Alkmaarse 
fietsnetwerk, door gerichte infrastructurele 
verbeteringen te doen. Daarmee wordt het netwerk 
veiliger, directer en aantrekkelijker. Aan de andere 
kant willen we graag dat mensen ook meer gebruik 
gaan maken van het goede Alkmaarse fietsnetwerk. 
Daarom is de tweede pijler gericht op 
fietsstimuleringsmaatregelen, educatie en 
gedragsinterventie. 
Binnen de pijler infrastructuur geldt dat uit onderzoek 
is gebleken dat de kans op succes voor een verhoogd 
fietsgebruik het grootst is als er bij de aanleg en 
verbetering van fietsvoorzieningen rekening wordt 
gehouden met de volgende succesfactoren: 
veiligheid, samenhang, directheid en comfort en 
aantrekkelijkheid. Die succesfactoren hebben we 
vertaald naar een viertal thema’s. De pijler 
Fietsstimulering richt zich op de fiets als leuk en 
aantrekkelijk vervoersmiddel en is onderverdeeld in 
drie thema’s. Samengevat ziet de structuur van dit 
Actieplan Fiets er als volgt uit: 

Infrastructuur
Thema 1: Verkeersveiligheid: 
het uitgangspunt is dat de voorzieningen de 
veiligheid van de fietsers en de overige 
weggebruikers waarborgen. Naast verkeersveiligheid 
gaat het hier ook om sociale veiligheid. Er zijn 15 
objectieve verkeersveiligheidsknelpunten 
geïnventariseerd. Deze knelpunten gaan we de 
komende periode aanpakken en verbeteren. 

Thema 2: Sterk en verbonden fietsnetwerk: 
De fietsinfrastructuur vormt een samenhangend 
geheel en zorgt voor een goede verbinding met de 
regio. Op de belangrijkste verbindingen heeft de fiets 
een goede concurrentiepositie ten opzichte van de 
auto. Het netwerk van fietsradialen verbindt de 
belangrijkste herkomst- en bestemmingslocaties voor 
fietsers. Op deze radialen is kwaliteit van fietsvoorzie-
ningen hoog. 

Thema 3: Fietsen in Alkmaar is comfortabel: 
De fietsinfrastructuur is comfortabel en zorgt ervoor 
dat fietsers zo min mogelijk hinder en oponthoud 
ervaren. Fietsroutes zijn ook makkelijk vindbaar en 
herkenbaar. We stellen eisen aan de fietsinfrastructuur 
die we vertalen naar concrete inrichtingseisen zoals 
de breedte en het type wegdek. 

Thema 4: Fietsparkeren op maat: 
Goede fietsparkeervoorzieningen voor zowel 
bewoners, bezoekers als werknemers hebben een 
belangrijke bijdrage in het fietsgebruik en voorkomen 
ook dat er een rommelig straatbeeld ontstaat met te 
weinig ruimte voor andere weggebruikers. Het 
verbeteren van fietsparkeervoorzieningen in de 
binnenstad heeft prioriteit.  

Fietsstimulering
Drie thema’s: dagelijks gebruik, recreatief gebruik 
en het centrum: Het is een plezier om te fietsen in 
de gemeente Alkmaar. Naast goede fietsvoorzienin-
gen en een comfortabele infrastructuur voor de fiets, 
willen we dat de inwoners, werknemers en bezoekers 
van Alkmaar het ook leuk en aantrekkelijk vinden om 
in en rond Alkmaar te fietsen. Samen met diverse 
partijen die om uiteenlopende redenen betrokken zijn 
bij de pijler fietsstimulering gaan we aan de slag met 
een drietal thema’s die bijdragen aan fietsstimulering. 
Het gaat om projecten die oftewel richten op het 
thema dagelijks gebruik van de fiets, recreatief 
gebruik of het gebruik van de fiets in het centrum. 
Deze projecten variëren in omvang en aanpak en 
richten zich op diverse doelgroepen. 

Infrastructuur Fiets-
stimulering

Thema 1:
Verkeersveiligheid

Thema 2:
Sterk en 
verbonden
fietsnetwerk

Thema 3:
Fietsen is 
comfortabel

Thema 4:
Fietsparkeren op
maat

Thema 1:
Dagelijks gebruik

Thema 2:
Recreatief gebruik

Thema 3:
Centrum
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1.10  Uitgangspunten
Ieder thema leidt tot een aantal concrete acties of 
maatregelen. Bij het bepalen van de acties die we 
gaan uitvoeren, zijn een aantal uitgangspunten 
leidend:
 • Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde en 

moet op orde zijn: objectief aantoonbaar 
onveilige locaties krijgen prioriteit en worden in 
de komende periode tot 2025 aangepakt;

 • Kansen om werk met werk te maken worden 
zoveel mogelijk benut. Maatregelen sluiten zo 
veel mogelijk aan bij locaties waar onderhoud 
wordt gepleegd of projecten die al in 
voorbereiding zijn. 

 • Financieringsmogelijkheden vanuit de Provincie 
Noord-Holland of andere partijen worden 
optimaal benut. 

Door deze uitgangspunten te projecteren op het 
Alkmaarse fietsnetwerk, komt een gebied in beeld 
waar de komende jaren onze prioriteit naar uit zal 
gaan: het fietsvizier. 

1.11 Fietsvizier op scherp
We richten ons fietsvizier de komende jaren op het 
verbeteren van de belangrijkste fietsroutes van en 
naar de binnenstad en langs een Noord-Zuid as 
(Alkmaars Kanaal) en een Oost-West as (Spoorzone). 
Door de focus op die assen te leggen, geven we 
gehoor aan onze uitgangspunten.
 • Uit verkeersveiligheidsanalyses blijkt dat de 

meeste knelpunten op deze beide assen liggen.
 • Langs deze assen vinden de komende jaren grote 

ontwikkelingen plaats die de kans om werk met 
werk te kunnen maken vergroten. 

 • De geplande doorfietsroute tussen HHW en 
Uitgeest volgt grotendeels de Oost-West as. Er 
worden financieringsmogelijkheden beschikbaar 
gesteld voor de aanpak van knelpunten op deze 
route. Hiermee verbetert de regionale 
bereikbaarheid.  

 • Op beide assen liggen een aantal knelpunten 
waarbij de auto en de fiets elkaar tegenkomen. 
Dit biedt noodzaak en kansen om de veiligheid 
en doorstroming voor beiden te verbeteren. 

 • Door de focus te leggen op het verbeteren van de 
fietsverbinding tussen beide treinstations dragen 
we bij aan het versterken van deze stations als 
OV-Knooppunten.  
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2.  PIJLER INFRASTRUCTUUR 

2.1 Thema 1 - Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijke voorwaarde voor 
prettig fietsen en fietsstimulering. Als de verkeersvei-
ligheid niet op orde is, raken mensen gedemotiveerd 
om te gaan fietsen. Verkeersveiligheid is daarom het 
eerste thema binnen de pijler Infrastructuur.
Door de opkomst van de elektrische fiets, de speed 
pedelecs en de steeds populairder wordende racefiets 
verandert het fietsklimaat: verschillende doelgroepen 
met verschillende snelheden maken gebruik van 
hetzelfde fietspad. Omdat ook het gemotoriseerd 
verkeer toeneemt stijgt het aantal ontmoetingen 
tussen (kwetsbare) verkeersdeelnemers. Dit heeft 
gevolgen voor de verkeersveiligheid. Op landelijk 

niveau is er sprake van een toenemende trend in het 
aantal verkeersongevallen en slachtoffers. Dit geldt 
helaas ook voor Alkmaar1. Om deze trend te keren 
heeft Alkmaar zich aangesloten bij het Strategisch 
Plan Verkeersveiligheid (SPV), een initiatief van het 
Ministerie van IenW met de ambitie om het aantal 
verkeersslachtoffers terug te brengen naar 0 in 2050.
Uit de geregistreerde ongevallendata blijkt dat de 
(elektrische) fietser het meest kwetsbaar is in het 
verkeer. In de periode 2014-2019 bestond het grootste 
gedeelte van het aantal verkeersslachtoffers uit 
(brom-)fietsers:     

1 Datagegevensbestand BRON 2015-2019 via waarstaatjegemeente.nl 

2.1.1 Aanpak top 15 verkeersveiligheids  
 knelpunten
We vinden dat ieder slachtoffer en ieder ongeluk er 
één te veel is. Daarom zetten we de komende 
periode nog meer in op het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. We sluiten daarbij aan bij het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid; een landelijke 
aanpak, in deze regio gecoördineerd door de Provin-
cie Noord-Holland, met de ambitie om in 2050 toe te 
werken naar 0 verkeersslachtoffers. 
Op basis van objectieve ongevallendata en snelheids-
metingen hebben we 15 knelpunten in kaart die 
aantoonbaar risicovol zijn voor kwetsbare verkeers

deelnemers. Een aantal knelpunten zijn inmiddels al 
verbeterd. In de komende periode geven we prioriteit 
aan de aanpak van de resterende knelpunten op deze 
kaart.  

Verkeersslachtoffers versus Vervoerswijze
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Monitoring
Objectieve onveiligheid: Op basis van objectieve geregistreerde ongevallencijfers (ViaStat) monitoren 
we jaarlijks waar en hoeveel ongelukken hebben plaatsgevonden waarbij een fietser betrokken was. 

Subjectieve onveiligheid: Op basis van de antwoorden van de enquête op Alkmaarfietst.nl wordt 
Verkeersveiligheid voor fietsers gemiddeld met een 6,5 gewaardeerd. We hebben ons tot doel gesteld 
om in 2025 minimaal een 7,5 te scoren. Jaarlijks monitoren we hoe we ervoor staan en vragen we de 
inwoners van Alkmaar om verbetervoorstellen aan te geven. 

1.  Hertog Aalbrechtweg - Schinkelwaard

2.  Rekerdijk - Drechterwaard

3.  Muiderwaard - Rekerdijk

4.  Scharlo – Stationsweg - Bergerweg

5.  Vondelstraat - Hoofdstraat

6.  Noorderkade - Noorderstraat

7.  Wageweg - Wortelsteeg

8.  Bergerweg - Oude Hoeverweg

9.  Baansingel - Vondelstraat

10.  Gedempte Nieuwesloot - Kanaalkade

11.  Noorderkade - Zijperstraat

12.  Muiderwaard - Noorderkade

13.  Geestersingel - Zevenhuizen

14.  Jan van Scorelkade – Blaeustraat

15.  Bergerhoutrotonde

8
14

12
3

2
1

11

4 6

10

7

9

5

15/13

> >



16 17

2.1.2 Algemene maatregelen om de    
 verkeersveiligheid te vergroten
Veel fietsongevallen zijn eenzijdige ongelukken. 
Fietsers vallen omdat ze tegen een paaltje of een 
stoeprand fietsen, belanden in de berm of glijden uit 
omdat het wegdek onverwachts glad is. Hoewel 
eenzijdige ongevallen niet altijd te wijten zijn aan de 
infrastructuur, willen we deze wel zoveel mogelijk 
voorkomen. Naast de aanpak van de objectief 
onveilige knelpunten voeren we daarom de komende 
jaren ook meer algemene maatregelen uit om de 
verkeersveiligheid te verbeteren, zoals:

 • Fietspaaltjesoffensief: Verwijderen van 
onnodig geplaatste paaltjes en andere 
verticale elementen. Paaltjes en andere vertica-
le elementen op of vlak naast fietspaden zijn 
oorzaak van veel enkelvoudige fietsongevallen 
en worden zo veel mogelijk verwijderd. Waar het 
onvermijdelijk is, worden attentie verhogende 
markeringen, middels ribbelmarkering, aange-
bracht om de paaltjes veilig in te leiden. 

 • Verduidelijken fietsoversteken. Door het 
aanbrengen van rood asfalt met blokmarkering 
en haaientanden op kruisingen waar de fietser 
voorrang heeft op het autoverkeer kan de 
voorrangssituatie worden verduidelijkt. Dit komt 
de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers ten 
goede. Daar waar mogelijk passen we deze 
maatregel toe en op plaatsen waar de markering 
is vervaagd brengen we dit opnieuw aan.

 • Toepassen van schuine fietspadbanden. Hoge 
stoepranden vormen een gevaar voor fietsers en 
in het bijzonder oudere fietsers. Door verschillen-
de oorzaken kan een fietser de stoeprand raken. 
Om de kans dat fietsers uit balans raken te 
verkleinen, passen we daarom afgeschuinde 
stoepranden (fietspadbanden) toe op locaties 
waar wegonderhoud plaatsvindt of waar nieuwe 
fietsvoorzieningen worden gerealiseerd.

 • Toepassen OFOS op kruisingen met gemengd 
verkeer. Het toepassen van een opgeblazen 
fietsopstelstrook (fietsopstelvak of OFOS ge-
noemd) is een maatregel om de verkeersveilig-
heid en de doorstroming te verbeteren. Een OFOS 
is een wegmarkering op kruispunten waar 
fietsers en soms ook andere weggebruikers 
eerder kunnen vertrekken als het verkeerslicht  
op groen springt. 

 • Aanbrengen van witte (doorgetrokken) 
kantmarkering of actieve wegmarkering.

 In vergelijking met de hoofdrijbaan zijn fietspa-
den en erftoegangswegen in het buitengebied 

 minder goed zichtbaar, o.a. door het ontbreken 
van verlichting. Door een vaak wisselend verloop 
van het fietspad of de weg leidt dit tot relatief 
veel enkelvoudige ongevallen in de berm, vooral 
in het donker. Fietspaden en erftoegangswegen 
buiten de bebouwde kom, waar geen (indirecte) 
verlichting aanwezig is, willen we daarom 
uitvoeren met (doorgetrokken) witte kantmarke-
ring of actieve wegmarkering.

 • Verbeteren van verlichting in fietsonderdoor-
gangen. Donkere en lage fietsonderdoorgangen 
kunnen een gevoel van onveiligheid geven. Dit 
kan tot gevolg hebben dat fietsers (zeker in de 
donkere uren) tunneltjes mijden en omfietsen of 
s’avonds helemaal niet meer fietsen. Uit een 
schouw op knelpunten blijkt dat een aantal 
fietsonderdoorgangen matig verlicht zijn. Met 
name de verlichting in de fietsonderdoorgang 
parallel aan de Herenweg onder de N508, de 
N245-Herman Gorterpad en de N245-Daalmeer-
pad kan verbeterd worden.  

Pilotproject actieve wegmarkering: 
in het buitengebied ten noorden van 
Grootschermer, op de Grootschermerweg en 
de Oostdijk is geen openbare verlichting 
aanwezig. Deze route is als fietsradiaal in het 
netwerk opgenomen. We starten hier een 
proef en onderzoeken of actieve 
wegmarkering kan bijdragen aan het gevoel 
van veiligheid in de donkere perioden. Er zijn 
inmiddels innovaties op de markt met 
actieve markeringen die zonne-energie met 
glow-in-the-dark elementen combineren. De 
verlichting in het wegdek geleidt de 
weggebruiker en zorgt voor veiligheid. De 
energie die de LED-verlichting voedt, wordt 
duurzaam opgewekt met zonnecellen.

Na een jaar organiseren we een online 
enquête onder bewoners om te vragen hoe 
men deze innovatieve wegmarkering ervaren 
heeft. 

Wat gaan we doen? 

 • Aanpak top 15 knelpunten verkeersveiligheid 

 • Fietsverkeersveligheid vergroten door

 - Verwijderen van onnodig geplaatste paaltjes 

 - Aanbrengen van rode lopers met blokmarkering en haaientanden

 - Toepassen van schuine fietsbanden

 - Toepassen van Opgeblazen Fietsopstelstroken (OFOS)

 - Pilot project met actieve wegmarkering in het buitengebied

 - Verbeteren van de verlichting in fietsonderdoorgangen 
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Wat gaan we doen? 

 • Aanpak knelpunten op Alkmaarse deel van de Doorfietsroute HHW – Uitgeest

 • Verkenning mogelijkheid voor ongelijkvloerse oplossing kruising Laan v. Straatsburg / 

N245 / Schinkelwaard in samenhang met ondertunneling Huiswaarderweg

 • Verkenning naar kwaliteitsverbetering fietsvoorzieningen op de centrumring 

 • Kwaliteit fietsvoorzieningen op belangrijkste fietsradialen verbeteren

 • Optimaliseren fietsnetwerk tussen Station Centraal en Station Noord 

 • Optimaliseren fietsnetwerk op route Viaanse Molen – binnenstad 

 • Optimaliseren fietsnetwerk op route binnenstad – Overstad - Overdie

 • Faciliteren van deelfietsen bij OV-knooppunten in de stad
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2.3 Thema - 3 Fietsen in Alkmaar is   
 comfortabel
We willen dat de hoofdfietsroutes in Alkmaar niet 
alleen veilig en direct zijn, maar ook comfortabel. Uit 
onderzoek is namelijk gebleken dat fietsers bereid 
zijn om een iets langere route te kiezen, als die meer 
comfortabel en prettig fietst. Hierbij gaan veiligheid 
en comfort hand in hand. Een fietsroute die veilig én 
comfortabel is trekt meer fietsers aan. 

Een comfortabele fietsroute is een route:
 waar de fietser zo min mogelijk hoeft te 
 remmen of af te stappen;
 met voldoende brede fietspaden en 
 veilige bermen;
 met een vlak wegdek zonder hobbels of 
 trillingen;
 die herkenbaar, begrijpelijk en makkelijk 
 vindbaar is;
 die onder alle weersomstandigheden goed 

begaanbaar is.

2.3.1 Kwaliteitsrichtlijnen per type 
 fietsvoorziening
Aan de hand van de uitgangspunten die bepalend zijn 
voor comfortabele en veilige routes hebben we 
richtlijnen opgesteld voor de kwaliteit van onze 
fietsvoorzieningen. We maken daarbij onderscheid 
tussen de verschillende typen fietspaden in het 
Alkmaarse fietsnetwerk:
 • Regionale doorfietsroute: We streven naar 

zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden waar de 
fietser voorrang heeft op het overige verkeer. Een 
uitzondering hierop vormen de kruisingen met 
gebiedsontsluitingswegen en provinciale wegen. 

 • Hoofdfietsradialen: We hebben de ambitie om 
zoveel mogelijk vrij liggende fietsvoorzieningen 
te realiseren. Waar dit niet mogelijk is vanwege 
ruimtegebrek dan gaat de voorkeur uit naar de 
aanleg van fietsstraten. 

 • Basisfietsnetwerk: In woonstraten (30 km/h 
zone) mengen auto’s en fietsers zich. Hier geven 
we de voorkeur aan de aanleg van fiets(sugges-
tie)stroken van minimaal 1,75m breed of een 
fietsstraat. 

2.3.2 Uitganspunten
Doorstroming: We streven naar een goede 
doorstroming van het fietsverkeer. Op plaat-
sen in de binnen centrumring waar het kan en 
het niet ten koste gaat van het overige 
verkeer, krijgt de fietser prioriteit. Op de 

doorfietsroute en de fietsradialen streven we 
naar zo min mogelijk oponthoud voor de fiets. 
Om de doorstroming verder te bevorderen 
wordt op sommige plekken toegestaan dat 
fietsers bij verkeerslichten rechtsaf door rood 
mogen rijden.  

Breedte: We streven naar het verbreden van 
onze fietspaden om alle verschillende soorten 
fietsen de ruimte te geven. Denk hierbij aan 
(elektrische) bakfietsen en speed pedelecs. 
Meer ruimte voor iedereen komt de veiligheid 
op de weg ten goede. We volgen hierin de 
richtlijnen van het CROW (zie bijlage B).

Wegdek: Fietsen over asfalt is comfortabeler 
dan fietsen over een tegelpad. Daarom 
passen we zoveel mogelijk asfaltverharding 
toe en vervangen we tegelpaden door asfalt. 
Voor een goede herkenbaarheid en uitstraling 
hebben we de ambitie om fietspaden binnen 
de bebouwde kom uit te voeren in rood asfalt. 

Onderhoud: Een goed onderhouden fietsnet-
werk draagt bij aan veilig en comfortabel 
fietsen. De fietsradialen zijn in goede staat, 
zonder schade of zichtbare oneffenheden. Op 
het basisnetwerk accepteren we lichte schade 
of oneffenheden, maar dit mag niet leiden tot 
onveilige situaties. Door gladheidsbestrijding 
zorgen we er voor dat tijdens winterse 
omstandigheden de hoofdfietsroutes begaan-
baar blijven.  

Bewegwijzering: We willen dat onze fiets-
routes herkenbaar, begrijpelijk en gemakkelijk 
te vinden zijn. Duidelijke en uniforme beweg-
wijzering helpt daarbij. We volgen hierin de 
landelijke richtlijnen. Uit onderzoek blijkt dat 
de huidige bewegwijzering voor fietsers op 
sommige locaties onduidelijk of ontbrekend 
is. We starten daarom een onderzoek naar de 
kwaliteit en status van de huidige bewegwij-
zering met het doel dit te verbeteren.
 
Een overzicht van alle kwaliteitsrichtlijnen 
voor de fietsinfrastructuur in Alkmaar is opgeno-
men in Bijlage B.

Wat gaan we doen? 

 • Verkeerslichten op fietsradialen jaarlijks monitoren en optimaliseren voor 
fietsers waar mogelijk

 • Waar mogelijk fietsers rechtsaf door rood toegestaan

 • Verbeteren comfort door tegelverharding te vervangen voor asfalt 

 • Op fietsradialen de kwaliteit verhogen door waar mogelijk vrij liggende 
fietsvoorzieningen of fietsstraat te realiseren

 • Onderzoek naar en verbetering van de kwaliteit en status verschillende 
typen bewegwijzering
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2.4 Thema 4 - Fietsparkeren op maat
Een groot voordeel van de fiets is dat je er gemakke-
lijk dicht bij je bestemming mee kunt komen. Goede 
stallingsmogelijkheden zijn daarbij onmisbaar. In een 
fietsstad als Alkmaar willen we dit goed geregeld 
hebben, zodat op de fiets gaan aantrekkelijk is en 
blijft en overlast wordt voorkomen. 
Op sommige locaties in de stad neemt het aantal 
geparkeerde fietsen toe. Dit zorgt soms voor hinder 
en een verrommeling van het straatbeeld. Daarom 
willen we op strategische wijze het aantal fietspar-
keermogelijkheden uitbreiden. We houden daarbij 
rekening met het gedrag en de stallingsbehoefte van 
de fietser. 

2.4.1 Fietsparkeren in de binnenstad 
Uit tellingen blijkt dat er in de binnenstad overdag 
meer fietsen op straat staan gestald dan dat er 
capaciteit aan stallingen is. Toch staan veel 
fietsenrekken maar voor iets meer dan de helft vol. 
Veel fietsen staan los en buiten de voorzieningen 
gestald. Voor een deel komt dit ook omdat veel 
moderne fietsen te groot zijn om in de standaard 
fietsenrekken geplaatst te kunnen worden. Daarnaast 
is er een tekort aan stallingen geconstateerd voor 
bewoners van woningen zonder inpandige 
stallingsruimte. Die fietsen worden op straat gestald 
en daar is niet altijd voldoende ruimte voor. 

In de binnenstad willen we het stallen van de fietsen 
beter later aansluiten op de behoefte van de 
fietsende bewoners, bezoekers en werknemers. Door 
aantrekkelijke, duidelijke en slim geplaatste 
voorzieningen aan te bieden, proberen we fietsers te 
verleiden hun fiets op een geschikte plek te stallen 
en de voorzieningen optimaal te benutten. Wat een 
geschikte plek en voorziening is wordt mede bepaald 
door het stallingsmotief:

Kort parkeren: Even snel een boodschap 
halen in de winkel, of ergens iets afgeven. 
Type voorziening: Flexibele voorzieningen in 
de nabijheid, bijvoorbeeld fietsparkeer vakken. 
Gratis. 

Middellang parkeren: Een paar winkels 
bezoeken, op visite bij iemand thuis of een 
bezoek aan de kapper.
Type voorziening: Vaste voorzieningen in de 
openbare ruimte, dichtbij, gratis.  

Lang parkeren: Een langer verblijf in de 
binnenstad, bijvoorbeeld om te winkelen, uit 
eten te gaan, een theaterbezoek, en ook voor 
bewoners.  
Type voorziening: Bewaakte, kwalitatief 
hoogwaardige voorziening. Inpandig of 
minimaal overdekt. Een iets langere 
loopafstand wordt geaccepteerd. Gratis of 
tegen een laag tarief. 

2.4.2 Uitbreiding fietsenstallingen binnenstad  
Op basis van de verschillende parkeermotieven 
werken we de komende periode aan het uitbreiden 
en beter benutten van het aantal 
fietsenstallingsvoorzieningen in de binnenstad. 

Fietsparkeervakken bij voorzieningen: In 
het voorjaar van 2020 is gestart met een pilot 
met fietsparkeervakken in het 
kernwinkelgebied. Hieruit is gebleken dat 
deze vakken voorzien in de behoefte om 
gemakkelijk even kort te parkeren. De 
fietsparkeervakken dragen bij aan een meer 
geordend straatbeeld. Vanwege de positieve 
ervaringen willen we een vervolg geven aan 
het gebruik van fietsparkeervakken en andere 
vormen van flexibele voorzieningen. Dit doen 
we op een experimentele basis, zodat we 
leren wat wel werkt en wat niet. 

Dynamische fietsenstalling: We 
onderzoeken de mogelijkheden om in de 
nabijheid van de uitgaansgebieden of bij 
evenementen, waar veel bezoekers op de 
fiets naartoe komen, de stallingscapaciteit te 
vergroten door middel van een dynamische 
fietsenstalling. Deze ‘pop-up stalling’ kan op 
drukke tijden worden ingericht en zo gericht 
te voorzien in een behoefte.

Uitbreiding stallingscapaciteit op straat: 
Het bijplaatsen van fietsenrekken leidt niet 
automatisch tot meer juist gestalde fietsen. 
Daarbij zijn fietsenrekken kostbaar en nemen 
ze relatief veel ruimte in. Daarom kijken we 
kritisch naar mogelijke geschikte locaties voor 
het bijplaatsen van fietsenrekken. We 

Kort 
parkeren

Middellang 
parkeren

Lang
parkeren

doorlopen een aantal stappen (zie bijlage C) 
om te bepalen of uitbreiding van de 
stallingscapaciteit zinvol kan zijn. 

Verbeteren toegankelijkheid 
fietsenstallingen De Overdekte 
(Canadaplein) en Ridderstaat: Uit de 
enquête en ervaringen van ondernemers is 
gebleken dat de vindbaarheid en 
toegankelijkheid van de inpandige 
fietsenstallingen aan het Canadaplein en de 
Ridderstraat niet optimaal is. Met name de 
steile trap maakt de toegang tot De Overdekte 
onaantrekkelijk. Uit tellingen blijkt daarnaast 
dat de capaciteit van beide stallingen niet 
volledig wordt benut. Daarom zetten we in op 
het beter toegankelijk maken van de 
ondergrondse stalling en het vergroten van de 
vindbaarheid en bekendheid van beide 
stallingen. Dit laatste willen we doen in 
samenwerking met ondernemers. 

Onderzoek uitbreiding inpandige 
stallingscapaciteit: We starten een 
verkennend onderzoek naar het realiseren van 
een derde inpandige fietsenstalling in het 
oostelijke deel van de binnenstad, mogelijk in 
een leegstaand (winkel)pand. 

2.4.3 Algemene maatregelen fietsparkeren 
Richtlijn fietsparkeren: Om te voorkomen dat 
bewoners hun fiets op straat moeten stallen vragen 
we ontwikkelaars om bij iedere nieuwe ontwikkeling 
rekening te houden met de realisatie van voldoende 
fietsparkeerplekken. Hiertoe stellen we een richtlijn 
voor fietsparkeren bij ontwikkelingen op (Bijlage D).

Park&Bike: We zien kansen in het stimuleren van de 
combinatie van auto en fiets voor bezoekers en 
forenzen; de auto voor de langere afstand en het 
laatste stukje op de fiets. In de komende periode 
onderzoeken we de mogeijkheden voor Park&Bike 
locaties bij stations en bedrijventerreinen. Ook kijken 
we naar de inzet van het Park&Bike principe bij 
evenementen, naar aanleiding van de eerste goede 
ervaring tijdens het EK Wielrennen in 2019.

Oplaadpunten elektrische fietsen:
Door de opkomst van de elektrische fiets neemt ook 
de vraag naar oplaadpunten toe. We willen de 
mogelijkheden voor opladen in onze gemeente 

verbeteren en stimuleren daarom het bijplaatsen van 
oplaadpunten voor elektrische fietsen. Bijvoorbeeld 
bij stallingen of grotere voorzieningen zoals een 
winkelcentrum.

Handhaving fietsparkeren:
We zetten in de eerste plaats in op handhaving op 
weesfietsen en fietswrakken in stationsgebieden en 
de binnenstad. Handhaving op fietsen die buiten de 
rekken gestald staan vindt alleen plaats wanneer de 
toegankelijkheid of verkeersveiligheid in het geding is
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Wat gaan we doen? 

 • Toegankelijkheid fietsenstalling De Overdekte (Canadaplein) verbeteren

 • Vindbaarheid fietsenstalling De Overdekte en Ridderstraat verbeteren

 • Mogelijkheid voor dynamische fietsenstalling onderzoeken

 • Vervolg geven aan de pilot met fietsparkeervakken 

 • Verkenning naar een extra (inpandige) fietsenstalling in de binnenstad

 • Onderzoek alternatieve locatie (bijvoorbeeld Breedstraat) fietsparkeren binnenstad 
indien parkeerdruk te hoog is

 • Opstellen van een richtlijn voor fietsparkeren voor ontwikkelaars 

 • Mogelijkheden voor Park&Bike locaties bij OV knooppunten en bedrijventerreinen        

benutten

 • Mogelijke Inzet P+Fiets bij evenementen 

 • Jaarlijks tellingen uitvoeren om de bezettingsgraad van de fietsenrekken in de           
binnenstad te meten

 • Uitbreiden aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen

28
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3.  PIJLER FIETSSTIMULERING

3.1 Fietsstimulering: fietsen is leuk en  
 aantrekkelijk
Betere fietsinfrastructuur, veiliger fietsen, goede 
fietsenstallingen. Ze dragen allemaal bij aan het 
stimuleren van het fietsgebruik. Maar er valt nog 
meer te winnen door ook te investeren in projecten 
waarmee mensen enthousiast worden gemaakt om 
de fiets te gaan gebruiken of te blijven gebruiken.
Het Actieplan Fiets is enerzijds gericht op het verbete-
ren van de infrastructuur van ons fietsnetwerk. Maar 
we willen ook graag dat mensen daadwerkelijk op de 
fiets stappen. Om dit te bereiken hebben we in de 
zomer 2020 nagedacht welke projecten er toe kunnen 
bijdragen dat meer mensen het fietsnetwerk gaan 
gebruiken en vaker de fiets gebruiken. Om met dit 
thema aan de slag te gaan, hebben we gebruik 
gemaakt van de methode Strategic Doing. In dit 
traject zijn 15 partijen uit de stad, die betrokken zijn/
belang hebben bij het thema fietsstimulering, 
uitgenodigd voor een 3 tal sessies. In deze sessies 
bracht elke partij de kennis, middelen en input in die 
zij zelf (grotendeels) kunnen inzetten. Partijen werden 
enthousiast en vanuit hun eigen professie en ambities 
hebben ze deze ideeën verder uitgewerkt tot concrete 
projecten. 

Met behulp van deze methode hebben we de volgen-
de vraag beantwoord: 

Fietsen is leuk, gezond en goed voor je. Zou het niet 
mooi zijn als mensen in Alkmaar eerder op de fiets 
stappen, meer gaan bewegen en daarmee de 
ruimte optimaal gaan gebruiken? Hoe zou dat 
eruitzien?

Het gaat om projecten waarmee we de inwoners, 
werknemers en bezoekers van de stad Alkmaar 
stimuleren om vaker en meer de fiets te gebruiken. 
We laten ze beseffen dat het fietsen leuker is dan dat 
ze het nu ervaren. Dat kan zijn door onderweg de 
fietsers de voordelen van het fietsen onder de 
aandacht te brengen, activiteiten te laten plaats 
vinden die hun meer het gevoel geven dat fietsen 
leuk is en/of te laten inzien dat het belangrijk is om 
op een veilige manier te fietsen (door met verlichting 
te fietsen, maar ook bijvoorbeeld door ouderen 
voorlichting te geven hoe je op een veilige manier 
kan op/afstappen en met de fiets om kan gaan). 

Kortom allemaal projecten die er toe bijdragen dat er 
meer mensen enthousiast worden gemaakt voor het 
fietsen en dat zij op een goede en veilige manier 
gebruik maken van de fiets.

Afb 6. Overzicht betrokken partijen 

3.2 Thema 1 – Dagelijks gebruik
Meer mensen vaker op de fiets draagt bij aan het 
realiseren van tal van persoonlijke doelen: gezond-
heid, maatschappelijke participatie en ontspanning. 
Dat is ook de reden dat Alkmaar de wens heeft dat 
meer inwoners de fiets gebruikt als onderdeel van 
zijn dagelijks routine. Zowel voor de jeugd als de 
werkenden zetten we in om hun te stimuleren vaker 
de fiets te gebruiken bij hun dagelijkse bewegingen 
respectievelijk naar school en naar het werk. En dat 
vandaar uit zij ook de fiets vaker en veiliger gaan 
gebruiken bij hun bewegingen in en rond de stad. We 
gaan de komende periode ons in zetten voor de 
volgende projecten (zie in bijlage D een uitgebreide 
beschrijving per project):

Jeugd
1. (T) rap naar school
2. Ieder kind een fiets
3. Verkeerseducatie

Volwassenen
4. Bedrijven die hun fietsende werknemers te 

stimuleren
5. Scholieren op de fiets kennis laten maken met 

hun toekomstige werkgevers
6. Projecten die inzetten op de fietsveiligheid rond 

de bedrijventerreinen
7. Doortrappen: een programma om ouderen langer 

en veiliger te laten fietsen

3.3 Thema 2 – Recreatief gebruik
Fietsen en wandelen behoren nu al tot hoofdredenen 
voor Nederlandse bezoekers om naar Alkmaar te 
komen. Fietsen in de regio Alkmaar is een volwaardi-
ge beleving van al het moois dat Nederland te bieden 
heeft. Gezelligheid in de binnenstad, de duinen op 
fietsafstand en met de kop in de wind terwijl je in de 
polder, over dijken en langs molens rijdt. In het 
hoofdstuk “waarom fietsgebruik stimuleren” is 
beschreven, dat het aantrekken van meer bezoekers 
goed is voor de Alkmaarse economie. Door het 
voorzien van ludieke, mooie en aantrekkelijke 
fietsroutes en fietsevenementen zorgen we dat de 
bezoekers naar Alkmaar komen. Naast een sportieve 
dag kunnen zij dan ook genieten van de prachtige 
voorzieningen (zoals musea, winkels en horeca) in en 
rond de stad. De projecten die wij onder andere 
inzetten om meer fietsbezoekers te trekken naar de 
stad zijn:

8. Belevingsroutes
9. Kinderfietstocht: Kabouterroute
10. Onderzoek naar een regionale MTB route
11. Ludieke fietsevenementen

3.4 Thema 3 – Centrum
De voorliggende twee thema’s zijn gericht op het 
laten toenemen van mensen die de fiets gebruiken. 
Dit thema wordt ingezet om de bezoekers van het 
stadscentrum de fiets op die manier te laten gebrui-
ken dat dit niet tot overlast zorgt. We stimuleren dat 
de bezoekers naar het centrum fietsen, maar dat zij 
ter plekke aangekomen de drukke plekken al fietsend 
mijden. Dit omdat het voetgangersgebied in het 
centrum nu sneller als vol wordt beschouwd vanwege 
Covid19 en mensen 1,5 meter afstand tot elkaar 
moeten houden. In de drukke en soms smalle straten 
van Alkmaar, is het niet wenselijk dat de bezoekers 
door deze straten fietsen en/of de fietsen hier 
achterlaten. We willen mensen uitnodigen om de 
fietsen buiten de drukke straten te stallen (zie ook 
thema 4 uit hoofdstuk 2) en/of om af te stappen en 
de fiets aan de hand mee te nemen in de straten 
waar voetgangers alleen zijn toegestaan. Het project 
wat hiervoor wordt uitgewerkt is:

12. 3D tekening: Stimulans om af te stappen

Hiernaast volgt een schematisch overzicht van de 
concreet uitgewerkte Fietsstimuleringsprojecten, die 
voorgesteld worden de komende jaren tot uitvoering 
te brengen. In Bijlage A zijn de projecten opgenomen 
en in Bijlage D staat per project een toelichting. In de 
komende jaren wordt verwacht dat er zich ook 
nieuwe fietsstimuleringsprojecten aandienen die 
bijdrage aan dit Actieplan Fiets 2021 – 2025  
“Alkmaar Fietst!”
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Iedereen op de 
fiets naar school
 • (T)rap naar school
 • Ieder kind een fiets
 • Verkeerseducatie

Promotie & Marketing

Recreatief: 
Inwoners & 
bezoekers

Dagelijks 
gebruik

Fietsvriendelijk 
Evenementen

Fietsen met 
beleving
 • Kabouter fietstocht
 • Onderzoek naar een 

regionale MTB route
 • Belevingsroute

Doortrappen 
(langer en veiliger 
fietsen voor 
ouderen)

Iedereen op de fiets 
naar werk
 • Bestaande regelingen om 

fietsen te stimuleren
 • Fiets naar je 

(toekomstige) werkgever
 • Certificering 

Fietsvriendelijk bedrijf
 • Bord Nelson Mandela 

brug bij de Beverkoog

Centrum
 • Stallingsmogelijk-

heden van fietsen 
en mogelijke 
fietsroutes in      
het centrum

 • Stimulans om af te 
stappen

Wat gaan we doen? 

 • Uitvoeren en/of faciliteren van de fietsstimuleringsprojecten op het gebied van

 • Dagelijks gebruik

 • Recreatief gebruik

 • en het gebruik van de fiets in het centrum
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BIJLAGE A.  UITVOERINGSPLAN 2021 – 2025 

Locatie Type maatregel Globale  
kostenindicatie

Planning/status

Knelpunt 1)  
rotonde Hertog Aalbrechtweg 
– Schinkelwaard

Rijbaanscheiding op fietspad 
langs hertog aalbrecht + 
verhogen plateau

Kosten zijn reeds geraamd 
(budget 2020)

Pm 

Korte termijn - in voorberei-
ding

Lange termijn

Knelpunt 2)  
Rekerdijk – Drechterwaard &
Knelpunt 3)  
Rekerdijk-Muiderwaard

Verhogen attentiewaarde 
door aanbrengen knipperen-
de led-verlichting 

Verhoogd plateau + verkeers-
drempel en stopbord 
aanbrengen

N.V.T.

€ 40.000,- Per kruispunt

Uitgevoerd 

Lange termijn 

Knelpunt 4)  
kruispunt Bergerweg Scharlo 
Stationsweg

Ofos toevoegen 

Fietsstroken of vrijliggend 
fietspad éénrichting aan 
noordzijde scharlo realiseren 

Kosten ofos reeds geraamd

Fietsstroken € 6.500,-
Vrijliggend fietspad één zijde: 
€ 25.000,-

Ontwerp ofos in  
voorbereiding

Middellange termijn

Knelpunt 5)  
Vondelstraat – Hooftstraat & 
Knelpunt 9)  
Vondelstraat - Baansingel

Fietsoversteek voor fietsers 
met middeneiland realiseren 
op beide kruisingen

Middenberm versmallen en 
vrije éénrichting fietspaden 
vondelstraat

€ 30.000,- 
(2 X € 15.000,-)

€ 500.000,-

Middellange termijn

Lange termijn

Knelpunt 6) 
Noorderkade – Noorderstraat 

Aanbrengen rode loper met 
blokmarkering

Rotonde met fietsers in  
de voorrang

N.V.T.

€ 100.000,-

Uitgevoerd 

Lange termijn

Knelpunt 7)  
Wagenweg - Wortelsteeg 

Attentiewaarde fietsverkeer 
verhogen of blokmarkering, 
haaientanden en stopbord  

Afhankelijk van gekozen 
maatregel
€ 500,- – € 10.000,-

Korte termijn

Knelpunt 8)  
Bergerweg – Oude hoever-
weg

Knelpunt geschouwd -  geen 
oorzaak in infrastructuur of 
omgeving geconstateerd

N.V.T. N.V.T.

Thema verkeersveiligheid
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Knelpunt 11) Noorderkade - 
Zijperstraat

Kruisingsvlak verkleinen en 
fietsoversteek met middenei-
land realiseren

€ 40.000,- Korte termijn

Knelpunt 12) Muiderwaard - 
Noorderkade

Bebording, betere verlichting 
en fietsers overal in de 
voorrang middels rode loper, 
blokmarkering en haaientan-
den

€ 28.000,- Korte termijn

Knelpunt 13 Geestersingel – 
Zevenhuizen & knelpunt 15) 
Bergerhoutrotonde

Omdraaien voorrangssituatie: 
bus + fiets in voorrang i.P.V. 
Autoverkeer op geestersingel

Subsidiemogelijkheid 
Provincie NH 

Project in voorbereiding

Knelpunt 14) Jan van 
Scorelkade – Blaeustraat

Plateau in rode klinkers om 
attentiewaarde te verhogen

Mogelijkheid fietsstraat 
(schoolroute) realiseren

€ 5.200,-

Uitvoering binnen bestaande 
middelen (opgenomen in mip 
2021-2024)

Korte termijn

Op knelpuntenlijst provincie 
nh

Diverse locaties in de 
gemeente 
(Aanname 4 locaties)

Aanbrengen rode lopers  
met blokmarkering en 
haaientanden

€ 48.000,-  
(4 Locaties á € 12.000 per 
locatie)

Middellange termijn

Onderdoorgang parallel aan 
de Herenweg
Onderdoorgang N508
N245-Herman Gorterpad
N245-Daalmeerpad

Verlichting fietsonderdoor-
gangen verbeteren

€ 15.000,- - € 35.000,- per 
locatie

Middel lange termijn

Grootschermerweg en 
Oostdijk

Pilot Project actieve wegmar-
kering buitengebied

€ 23.000,- Korte termijn

Gehele gemeente  
(aanname 8 locaties)

Overbodige paaltjes  
verwijderen en/of toepassen 
ribbelmarkering

€ 9600,-
(€ 1200,- Voor toepassen 
ribbelmarkering per locatie)

Korte termijn

In gehele gemeente op 
locaties waar verticale 
stoepranden naast  
fietsstroken zijn gelegen

Verwijderen verticale 
stoepranden en toepassen 
schuine fietsbanden

€ 4.600,- Per 100 m Afhankelijk van gepland 
wegonderhoud/
Herinrichting straat

Locatie Type maatregel Globale  
kostenindicatie

Planning/status

Knelpunt 10)  
Gedempte nieuwesloot -  
Kanaalkade

Fietsers opnemen in nieuwe 
verkeersregelinstallatie + 
rijbaan autoverkeer in grijs 
asfalt

Herinrichting kanaalkade

€ 60.000,-

Pm

Korte termijn

Middellange/lange termijn

Locatie Type maatregel Globale  
kostenindicatie

Planning/status

Kruising N9/Kogendijk Herinrichting kruispunt 
inclusief fietsonderdoorgang 
– regionaal project

€ 1.800.000,-
Bijdrage alkmaar

Middellange termijn

Fietsnetwerk tussen station 
centraal en station noord.

Onderzoek naar optimalise-
ring fietsroutes.

PM
Uitvoering binnen bestaande 
middelen (opgenomen in mip 
2021-2024)

Wordt meegenomen in 
gebiedsvisies station centraal 
en station noord

Centrumring fiets (waaronder 
geestersingel kennemersin-
gel, kanaalkade).

Onderzoek naar optimalisatie 
kwaliteit fietsvoorzieningen. 

PM
Uitvoering binnen bestaande 
middelen (opgenomen in mip 
2021-2024)

Korte termijn

In samenhang met herinrich-
tingsplannen bezien

Harddraverslaan Realisatie fietsstraat Reeds begroot Korte termijn

Wilhelminalaan  
(onderdeel van doorfietsroute 
HHW – Uitgeest)

Kwaliteit fietsvoorziening 
verbeteren (realisatie 
fietsstraat) en  
betere aansluiting op 
Kennemersingel.

PM
Uitvoering binnen bestaande 
middelen (opgenomen in MIP 
2021-2024)

Middellange termijn

Doorfietsroute tussen 
HHW - Uitgeest

In kaart brengen knelpunten 
en maatregelen om door-
fietsroute te realiseren 
– i.S.M. Provincie en regio. 
Aanpak knelpunten op 
alkmaarse deel van de 
doorfietsroute.

€ 10.000,- 
(Alkmaarse deel onderzoeks-
budget).
Uitvoering binnen bestaande 
middelen (opgenomen in MIP 
2021-2024).

Korte termijn

Middellange termijn

(On)gelijkvloerse kruising 
Laan van straatsburg / N245 / 
Schinkelwaard

Mogelijkheden verkennen in 
samenhang met studie naar 
ondertunneling  
Huiswaarderweg. 

PM Middelange termijn

Onderzoek naar missing links 
in buiten centrumring

Onderzoek PM Middellange termijn

Verkenning optimaliseren 
fietsnetwerk route Viaanse 
molen - binnenstad

Onderzoek PM
Uitvoering binnen bestaande 
middelen (opgenomen in MIP 
2021-2024)

Middellange termijn –  
samenhang ontwikkeling 
Alkmaars Kanaal

Thema sterk en verbonden fietsnetwerk
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Locatie Type maatregel Globale  
kostenindicatie

Planning/status

Verkenning optimaliseren 
fietsnetwerk route Overdie 
– Overstad – Binnenstad 

Onderzoek PM
Uitvoering binnen bestaande 
middelen (opgenomen in mip 
2021-2024)

Middellange termijn –  
samenhang ontwikkeling 
Alkmaars Kanaal

Ov knooppunten & stad. Faciliteren van deelfietsen / 
deelmobiliteit.

Gemeente faciliteert Korte termijn 

Locatie Type maatregel Globale  
kostenindicatie

Planning/status

Gehele gemeente Uitvoering ambities kwaliteit 
en onderhoud fietspaden 

Ntb (in overleg met sw072) Doorlopend

VRI’s op kruising met 
fietsradialen 

Monitoring en optimalisatie 
VRI’s t.b.v. Betere doorstro-
ming fietsers

€ 4000,- 
Per VRI optimalisatie

Jaarlijks

VRI’s op kruisingen Rechtsafslaande fietsers door 
rood toestaan waar mogelijk

€ 1.000,- Korte termijn

Gemeentebreed Onderzoek naar kwaliteit en 
status verschillende typen 
bewegwijzering 

€ 5.000,- 2021 – 2022 

Kruising Kennemerstraatweg 
– Pr. Julianalaan

OFOS realiseren Kosten reeds begroot binnen 
bestaande middelen

Ontwerp OFOS in 
voorbereiding

Pr. Julianalaan Fietsstraat (deel west) en 
fietsstroken (deel oost) 
realiseren

Kosten reeds begroot binnen 
bestaande middelen

Ontwerp fietsstraat reeds in 
voorbereiding

Thema fietsen in Alkmaar is comfortabel

Type maatregel Locatie Globale  
kostenindicatie

Planning/status

Fietsparkeergarage  
De Overdekte

Verbeteren toegankelijkheid 
(mogelijkheid voor loopband 
of roltrap voor fietsers)

€ 2.500 Voor onderzoek,  
excl. Ontwerp
Uitvoering pm uitvoering 
binnen bestaande middelen 
(opgenomen in MIP 2021-
2024)

Korte termijn 

Fietsparkeergarages  
Canadaplein en Ridderstraat

Vindbaarheid verbeteren  
door vlaggen, bebording en 
markering toe te passen

€ 5.000,- Korte termijn

Gemeentebreed Opstellen richtlijn fietsparke-
ren bij nieuwe ontwikkelin-
gen. (Rekening houdend met 
bakfietsen en nieuw vormen 
van fietsen)

Nihil Korte termijn 

Binnenstad en bij stations Realiseren extra fietsparkeer-
plekken en parkeren voor 
scooters en bakfietsen  

€ 20.000,- Korte termijn 

Waagplein en horecagebied 
rondom Mient

Dynamische fietsenstalling 
tijdens drukken dagen / 
tijden

€ 20.000,- Korte termijn

Binnenstad deel oost Verkennend onderzoek naar 
extra bewaakte inpandige v 

€ 5.000,- Korte termijn

Kernwinkelgebied Vervolg pilot - aanleg 
fietsparkeervakken t.B.V. 
Kortparkeren

€ 3.000,- Korte termijn

Winkelcentrum de Mare Realiseren fietsparkeervak-
ken 

€ 2.000,- Korte termijn

Binnenstad Verkenning naar fietsvrije 
gedeeltes alkmaarse 
binnenstad 

€ 5.000,- Korte termijn

Gemeentebreed Uitbreiden oplaadpunten voor 
elektrische fietsen

€ 15.000,- Korte termijn

Thema fietsparkeren op maat
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Naam van Project Betrokken partijen Planning Kosten voor       
gemeente

Communicatie en Marketing 
Alkmaar Fietst

Gemeente, AM, VVV, Regio Alkmaar Doorlopend € 5.000,- per jaar 

Val Op Shop Gemeente 2x per jaar € 1.750,- per keer

Doortrappen Gemeente/Provincie en Alkmaar Sport Doorlopend Subsidie van Provincie

(T)rap naar School inclusief de 
Beweegchallenge

Alkmaar Sport NV., Horizoncollege,  
JOGG, Stadswerk, Sportverenigingen

2021, 2022, 2023 € 15.000,- 1e jaar- 
€25.000,- 2e en 3e jaar

Ieder Kind een fiets Share2Day,voedselbank, Rataplan, 
ANWB, Gemeente Alkmaar, Alkmaar 
Sport NVz

Voorjaar 2021 Voornamelijk kosten 
voor communicatie

Verkeerseducatie Jaarlijks Betaald uit regulier 
budget

Bord Nelson Mandelabrug Stadswerk, bedrijventerrein Beverkoog 2020 € 500,-

Fiets naar je (toekomstige) werkge-
ver!

Bedrijventerrein Beverkoog, Onderne-
mend Alkmaar, PCC

Voorjaar 2021 € 1000,-

Fietsvriendelijke Bedrijven Bedrijventerrein Beverkoog, Onderne-
mend Alkmaar, Fietsersbond

2021, 2022, 2023 € 2000,-

Fietsarrangementen:
Versterken van bestaande en 
ontwikkelen van nieuwe fietsroutes 
met beleving

VVV/AM , Platform Recreatie en 
Toerisme regio Alkmaar, Uit in Land 
van Leeghwater

Vanaf voorjaar 
2021 

 Promotiekosten

Kabouterfietstocht JOGG Doorlopend € 2000,- eenmalig

Regionale wieken en water-route 
voor themajaar Ode aan het 
Landschap

Regio Alkmaar 2021 Geen, via Actieprogram-
ma Recreatie en 
Toerisme Regio Alkmaar

MTB route: definitiefase Recreatieschap NH, gemeente 
Alkmaar, regio gemeenten, Provincie, 
waterschappen

Voorbereidend 
onderzoek

Actieprogramma 
Economie 2020-2024 
Alkmaar in evenwicht

Fiets Lichtjes Tour Le Champion elk jaar Promotie en vermarkten 
ook via dit Plan

Project: Stimulans ‘om af te stappen’ 
met 3-D straat tekening

Fietsersbond/ Centrummanager/
Gemeente

2021 € 2750,- +  
wetenschapper  

Thema fietsen is leuk en aantrekkelijk
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BIJLAGE B.  KWALITEIT- EN INRICHTINGSEISEN 
ALKMAARS FIETSNETWERK

In algemene zin geldt dat bij alle aanpassingen van en eisen aan ons fietsnetwerk rekening wordt gehouden met 
de aanbevelingen en adviezen van het CROW. 

Fietsvoorzieningen per type fietsverbinding
Regionale doorfietsroute: 
 • We streven naar zoveel mogelijk vrij liggende fietsvoorzieningen waarbij de fietsers voorrang hebben op het 

overige verkeer, uitgezonderd kruisingen met gebiedsontsluitingswegen en provinciale wegen
 • Indien vrij liggende fietsvoorzieningen niet mogelijk zijn streven we naar het realiseren van fietsstraten met 

een minimale breedte van 4,5 m breed en een ambitiewaarde van 6,0 m breed 

Fietsradialen: 
 • Het is onze ambitie om zoveel mogelijk vrij liggende fietsvoorzieningen te realiseren
 • Indien dit niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek dan streven we naar de aanleg van een fietsstraat. Dit is 

afhankelijk van de balans tussen de intensiteit van het auto- en fietsverkeer. 
 • De ondergrens qua breedte ligt op fietsstroken van minimaal 1,75 m breed en een ambitiewaarde van 2,25 m 

breed

Basisnetwerk
 • In woonstraten (30 km/h zone) is gemengd verkeer toegestaan
 • We streven naar Fiets(suggestie)stroken van 1,75 m breed
 • Ambitie om op de belangrijkste voedende verbindingen richtingen de fietsradialen minimaal fietsstraten te 

realiseren

Doorstroming 
Uitgangspunt: Zo min mogelijk oponthoud voor de fietsers. Concreet betekent dit:
 • Zo min mogelijk verkeerslichten op de fietsradialen
 • Indien verkeerslichten vanwege veiligheid en doorstroming van het autoverkeer noodzakelijk zijn dan zorgen 

we voor goed afgestelde verkeerslichten met minimaal een prioritering voor fietsers. Het streven is 2x groen 
voor fietsers in een cyclustijd op fietsradialen met een maximale wachttijd van 60 seconden.

 • Optimaliseren van verkeerslichten: actie is reeds uitgevoerd (juni 2020). We blijven de verkeerslichten monito-
ren en zoeken naar optimalisaties voor fiets- en autoverkeer.

Breedte
Voor de regionale doorfietsroute en de fietsradialen hanteren we volgende breedtes. 

Type fietsvoorziening Ambitie Minimaal 

2 richtingen (brom)fietspad 4,0 - 5,0 m breed 3,0 m breed

2x 1 richting (brom)fietspad 2,5 m breed 2,0 m breed

Fietsstraat smal 4,5 m breed

Fietsstraat breed 6,0 m breed 5,5 m breed

Fietsstroken 2,25 m breed 1,75 m breed

Wegdek en kleur
 • Vrij liggende (brom)fietspaden; Binnen de 

bebouwde kom uitvoering in rode verharding 
daar waar herkenbaarheid en verkeersveiligheid 
dat vereisen. 

 • Vrij liggende (brom)fietspaden buiten de          
bebouwde kom minimaal in zwart asfalt uitge-
voerd, de ambitie is rood asfalt;

 • Fietsstraten en fietsstroken in rode verharding 
uitgevoerd;

 • Op locaties waar vanwege kabels of andere 
ondergrondse infrastructuur asfalt niet mogelijk 
is, worden betonelementen toegepast.

Bewegwijzering
Uniforme bewegwijzering zorgt voor een grotere 
herkenbaarheid van een fietsroute. Wegbeheerders 
zijn daarbij gebonden aan landelijke richtlijnen. Deze 
zijn voor de fietsbewegwijzering nog in ontwikkeling. 
Tot die tijd zal er niet geëxperimenteerd worden met 
alternatieve bewegwijzering. Om de herkenbaarheid 
van een route te vergroten zijn er wel alternatieven 
denkbaar zoals het toepassen van uniform meubilair 
en straatverlichting, die overal op het fietsnetwerk of 
alleen op de regionale doorfietsroute wordt toege-
past. Het meubilair en de verlichting moeten een 
dusdanige uitstraling hebben, dat het herkenbaar is. 
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BIJLAGE C. STAPPENPLAN UITBREIDING 
STALLINGSCAPACITEIT OP STRAAT 

Het bijplaatsen van fietsparkeervoorzieningen heeft niet automatisch het gewenst effect. Als rekken voor een deel 
bezet worden gehouden door ongebruikte fietsen, dan zijn nieuwe fietsparkeerplaatsen ook niet nodig. We 
doorlopen daarom eerst onderstaande stappen, voordat wordt overgaan tot uitbreiding van de stallingscapaciteit 
op straat.  

Stap 1. Uitvoeren tellingen
Niet overal in de stad is fietsparkeren een probleem. Als er op drukke momenten nog voldoende plek is in het rek 
(een bezettingsgraad van 85% of minder), dan is er geen reden om fietsenvoorzieningen bij te plaatsen of fietsen 
uit te rek te verwijderen. Door jaarlijks tellingen uit te voeren meten we de bezettingsgraad van de fietsenrekken 
in de binnenstad. 

Stap 2. Verwijderen wrakken en verwaarloosde fietsen 
Als de fietsvoorziening vol is (bezettingsgraad hoger dan 85%), dan worden eerst alle verwaarloosde fietsen en 
wrakken verwijderd.

Stap 3. Verwijderen ongebruikte fietsen
Als er vervolgens nog steeds een tekort is, dan worden fietsen die lang ongebruikt op de fietsparkeerplaatsen 
staan verwijderd. Dit kan alleen in de gebieden waar een maximale parkeerduur is ingesteld (APV).

Stap 4. Uitbreiden capaciteit 
Als de bezetting vervolgens nog steeds boven de 85% is, dan kan waar mogelijk en wenselijk de fietsparkeerca-
paciteit worden vergroot. Hierbij wordt rekening gehouden met andere gebruikers en de ruimtelijke kwaliteit.

>>
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BIJLAGE D. OVERZICHT PROJECTEN          
FIETSSTIMULERING 

 
Communicatie en Marketing Alkmaar Fietst

Doel: Het doel van het communicatie en Marketing plan Alkmaar Fietst is dat er voor iedereen een 
herkenbaar Programma “Alkmaar Fietst” ligt en dat er een eenduidige communicatie over de projecten komt.
Korte beschrijving: Er komt een Communicatie en Marketingplan om het fietsgebruik in Alkmaar te 
stimuleren. In het communicatie plan nemen we op hoe we de projecten uit het programma zichtbaar 
maken en hoe we deze als één programma presenteren. 
Betrokken Partijen: Gemeente Alkmaar is opsteller van dit plan. Zij betrekt hierbij de aangesloten partijen 
uit dit plan. Planning: Gereed najaar 2020. Kosten: € 5000,- per jaar voor het laten maken van 
promotiemateriaal

Dagelijks gebruik

Algemeen
Mensen bewust maken van noodzaak en nut van goede fietsverlichting
Doel: Het doel van dit project is fietsers bewust maken van de risico’s als je slecht zichtbaar bent op de fiets
Korte beschrijving: Fietsers bewust maken van nut en noodzaak van goede fietsverlichting. Dit kan 
bijvoorbeeld door ivoorlichting te geven via media kanalen. Maar ook door de fietsers in alle vroegte of juist 
in de avondspits aan te spreken tijdens de momenten dat de fietsverlichting aan zou moeten staan (bv 
tijdens de schemer momenten begin en eind van de dag)  
Betrokken Partijen: Gemeente en externe partij. Planning: 2x per jaar. Kosten: € 1750,- per keer

Programma Doortrappen
Doel: Het doel van het Programma Doortrappen is fietsers van 60 jaar en ouder langer en veiliger laten 
deelnemen aan het verkeer.
Korte beschrijving: De gemeente sluit aan bij het landelijk Programma Doortrappen. In dit programma 
brengen we bij ouderen bewustwording en belang van veilig fietsen onder de aandacht. Dit doen we door oa: 
• Voorlichting te geven aan deze doelgroep over het veilig fietsen, maar ook aan het netwerk rondom   

deze doelgroep (fysiotherapeuten, huisartsen en fietsenwinkels)
• Specifieke fietsfit oefeningen aan te bieden tijdens de bestaande beweegprogramma’s (aanbod van 

Sport Vitaal). 
• Promotie te maken van de FietsFit oefeningen, die Alkmaar Sport verfilmd heeft en via een Youtube 

kanaal vanuit huis te oefenen zijn.
• Bij fietsevenementen aandacht te besteden aan het Programma Doortrappen.
Betrokken Partijen: Provincie/gemeente/Alkmaar Sport N.V. Planning: September/oktober 2020 en vanaf 
voorjaar 2021. Kosten: De kosten worden betaald vanuit de beschikbaar gestelde subsidie van de Provincie.

Iedereen op de fiets naar school

(T)rap naar School
Doel: Het doel van het project is om meer kinderen op de fiets naar school te laten gaan
Korte beschrijving: Het brengen van kinderen naar school met de auto is voor vele gezinnen een 
automatisme. In het kader van “Alkmaar fietst” wordt nagedacht hoe we het fietsen naar school meer tussen 
de oren van schoolgaande gezinnen kunnen krijgen. De fiets is vaak rapper dan de auto. Het idee er achter is 
“jong geleerd, oud gedaan”. Daarvoor wordt dit project “(t)rap naar school uitgevoerd” in afstemming met de 
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eerder ontwikkelde “School in Beweging Challenge” en de Leefstraat. In 2021 voeren we dit project uit op en 
rond 10 scholen in Alkmaar, verdeeld over alle wijken in Alkmaar. In 2022 en 2023 wordt dit project uitgebreid 
naar meer scholen.
Betrokken Partijen: JOGG/Alkmaar Sport/ Gemeente/Scholen/ en andere partijen. Planning: 2021, 2022 en 
2023. Kosten: 1e jaar circa € 15.000,-, jaren daarna circa €25.000,- omdat er meer scholen meedoen.

Ieder kind een fiets 
Doel: Het doel van dit project is dat letterlijk ieder kind in Alkmaar tussen de 6-18 jaar een fiets tot zijn/haar 
beschikking heeft.
Korte beschrijving: Alle kinderen zouden over een goede fiets moeten beschikken. De sociale mobiliteit 
neemt daarmee toe: ze kunnen naar vriendjes of naar de sportclub en hoeven geen excuses te verzinnen om 
niet mee te gaan met het schoolreisje of naar gym omdat ze geen fiets hebben. Een fiets is voor kinderen 
dus meer dan een vervoersmiddel. Voor kinderen tussen 8 en 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen 
en erbij te horen, vrijheid te voelen en de wereld te ontdekken. Om dit te organiseren worden fietsen 
verzameld, opgeslagen, opgeknapt en later uitgedeeld aan die kinderen die een fiets nodig hebben.
Betrokken Partijen: Stichting Share2Day, Voedselbank, Rataplan, ANWB, Alkmaar Marketing, Alkmaar Sport, 
VCRA, JOGG, Alkmaar Pas, scholen. Planning: Doorlopend. Kosten: De kosten voor de gemeente zitten vooral 
in de promotie van dit project.

Verkeerseducatie
Doel: Het doel is een betere verkeersveiligheid door educatie bij kinderen op de basisschool
Korte beschrijving: Verkeerslessen helpen leerlingen goed voorbereid en veilig de op weg te gaan. Een 
voorbeeld van de verkeerslessen is het programma van ANWB Streetwise.
Betrokken Partijen: ANWB/Fietsersbond/Gemeente. Planning: Voorjaar 2021, 2022 en 2023. Kosten: De 
kosten worden betaald uit het reguliere budget van Verkeer

Iedereen op de fiets naar het werk

Bord Nelson Mandelabrug bij de Beverkoog
Doel: Het doel is het plaatsen van een bord bij de Nelson Mandelabrug omwille van de veiligheid 
Korte omschrijving: Er zijn momenteel voor de fietsers onveilige verkeerssituaties bij de Nelson 
Mandelabrug. Om de situatie daar veiliger te maken worden er borden geplaatst om duidelijk te maken waar 
wel/niet gefietst mag worden. De plaatsing van de borden is meteen een mooi PR moment om het 
programma Alkmaar Fietst onder de aandacht te brengen.
Betrokken Partijen: Gemeente/Bedrijventerrein Beverkoop/Stadswerk072. Planning: 2021. Kosten: € 500,-

Fiets naar je (toekomstige) werkgever! 
Doel: Het doel is om de studenten per fiets kennis laten maken met de bedrijven op de bedrijventerreinen
Korte beschrijving: Bedrijvenvereniging Beverkoog zoekt samenwerking met het Horizon College (en 
mogelijk het PCC) om met behulp van een ‘fietstour’ verschillende bedrijven te bezoeken. Op deze manier 
wordt een win-win situatie gecreëerd: Bedrijven bereiken zo jong talent, en dragen daarbij ook de 
boodschap uit om het belang van het gezond blijven en bewegen te kunnen overbrengen. En studenten 
leren de verscheidenheid aan werkgevers in Alkmaar kennen.
Betrokken Partijen: PCC/Horizon/Bedrijvenvereniging Beverkoog. Planning: Doorlopend vanaf 2021. 
Kosten: Gedragen door bedrijvenvereniging

Fietsvriendelijke Bedrijven 
Doel: Het doel hiervan is de fietsvriendelijkheid van bedrijven verder te ontwikkelen
Korte beschrijving: De bedrijvenverenigingen organiseren per jaar een Kick-off en een afsluiting om 
bedrijven te motiveren om het certificaat Fietsvriendelijk bedrijf Alkmaar te verkrijgen. In de tussenliggende 
periode gaan de bedrijven acties ondernemen om te zorgen dat hun werknemers vaker en makkelijker de 
fiets nemen. Je kan denken aan goede stallingsmogelijkheid, leenfietsen en omkleedmogelijkheid in het 

bedrijf zelf. Maar ook door een fietsregeling en/of een fietsleaseplan. Als afsluiting kan je een verkiezing 
organiseren voor het meest fietsvriendelijke fietsbedrijf van het jaar.
Betrokken Partijen: Fietsersbond, ondernemend Alkmaar en Bedrijvenvereniging Beverkoog. 
Planning: 2021, 2022 en 2023. Kosten: €2000,-

Recreatief voor bewoners en bezoekers

Recreatieroutes: Dagje fietsen met beleving 
Doel: Het doel is het versterken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe fietsroutes en arrangementen 
voor bezoekers en bewoners van Alkmaar
Korte beschrijving: Het ontwikkelen, op de markt brengen en promoten van bestaande en nieuwe 
fietstochten in de regio Alkmaar. Het idee is om aan de fietsroutes beleving toe te voegen met thema’s als 
happen en trappen of duurzaam en eerlijk (fietstocht langs boerderijwinkels).
Betrokken Partijen: VVV/Alkmaar Marketing, Uit in Land van Leeghwater, regio en ondernemers langs de 
route. Planning: Voorjaar 2021. Kosten: Vanuit het communicatie en marketingplan van dit Fietsplan kunnen 
deze routes worden vermarkt. Het ontwikkelen van deze routes worden opgepakt in samenwerking met 
platform Recreatie en Toerisme regio Alkmaar.

Ludieke fietspaden: Kabouterfietstocht   
Doel: Het doel is het creëren van mooie fiets momenten voor kinderen in Alkmaar 
Korte beschrijving: Een klein stuk fietspad ( 100/500 meter) interessant maken om langs te fietsen. Op dit 
stuk fietspad worden kinderen uitgedaagd een opdrachtje uit te voeren. 
Betrokken partijen: JOGG, scholen, Stadswerk 072. Planning: Voorjaar 2021. Kosten: € 2000,-
 
Regionale wieken en water-route tijdens themajaar Ode aan het Landschap  
Doel: Het doel hiervan is het maken en vermarkten van een regionale wieken en waterfietsroute in regio 
Alkmaar.
Korte beschrijving:
 • Alkmaar is de tweede molengemeente van Nederland, maar heeft met dit thema alleen een de 

Leeghwaterroute als uitgezette route.
 • In het kader van het project Taal van de Wieken willen we in 2021 een hippe/aansprekende nieuwe 

route ontwikkelen langs alle molens in de regio Alkmaar. Hiermee krijgt Regio Alkmaar voor de 
komende jaren een leuke route met landelijke PR. Bewoners, bezoekers en scholen kunnen betrokken 
worden om deze route vorm te geven. 

Betrokken Partijen: Werkgroep Recreatie en Toerisme regio Alkmaar, samen met bewoners, bedrijven en 
scholen (educatie). Planning: Voorjaar 2021. Kosten: Uitvoering via regionaal actieprogramma recreatie & 
toerisme Regio Alkmaar (programma Bedrijvigheid)

Unieke aaneengesloten MTB route
Doel: Definitiefase en ontwerpfase, met als resultaat een uitvoeringsprogramma voor het aanleggen van 
een unieke aansluitende MTB route in en rond Alkmaar. 
Korte beschrijving: In Regio Alkmaar hebben we 3 MTB Parcours. Al lange tijd bestaat de wens om in de 
regio een geheel rondje te kunnen fietsen: een unieke MTB route in en rond (regio) Alkmaar. Vergelijkbaar 
met het 100 km MTB-parcours op Texel. De gemeenteraad van Alkmaar heeft met het vaststellen van 
Actieprogramma Economie 2020-2024 Alkmaar in evenwicht, ook ingestemd met een onderzoek naar een 
MTB route in de gemeente/Regio.
Betrokken Partijen: MTB Noord West/Recreatie NoordHolland/Alcmaria Victrix/ Provincie en andere 
wegbeheerders en eventueel natuurorganisaties. Planning: 2020. Kosten: Onderzocht wordt of de kosten 
voor de definitiefase betaald kunnen worden vanuit Economie en Toerisme.
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Fietsvriendelijk evenement

Fiets Lichtjes Tour
Doel: Het doel van dit evenement is mensen via een ludieke fietstocht enthousiast maken over het fietsen 
in de gemeente en de regio beter te leren kennen.
Korte beschrijving: Het organiseren van een ludieke fietstocht. Het gaat om een zomeravond 
fietstourconcept (met lichtjes), waar alle kernen van de gemeente Alkmaar bij worden betrokken (eventueel 
met mogelijkheid in elke kern te starten/finishen). Dit evenement komt in plaats van de Fiets4Daagse, die 
afgelopen jaren in Alkmaar georganiseerd werd.
Betrokken partijen: Le Champion. Planning: Juni 2021. Kosten: Onderzocht wordt op welke manier dit 
evenement gefinancierd wordt. Vanuit het Actieplan Fiets kan dit project gecommuniceerd worden.

Centrum

Stallingsmogelijkheden van fietsen en mogelijke fietsroutes in het centrum
Zie ook Thema 4 - Fietsparkeren

Stimulans “om af te stappen” met 3 D straat tekening
Doel: Het doel is de Fietsers laten afstappen in een fietsluw gebied
Korte beschrijving: Voorheen waren het de auto’s die we wilden weren, nu lijkt het soms dat de fiets die 
rol begint in te nemen. Alkmaar is niet de eerste en de enige stad die op zoek is naar een manier om de 
fiets in goede banen te leiden. Utrecht, Haarlem, Delft… We kennen allemaal de knelpunten. Fiets is 
Nederlands trots en toch loopt die trots zo nu en dan tegen irritatie aan. Tijd om daar op een andere manier 
mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld ook aan de autovrije zondag actie. Om fietsers in fietsluw gebied te 
laten afstappen willen we als pilot in de Huygbrouwerstraat een 3D tekening als communicatietool op de 
straat laten zetten. Met deze pilot willen we dit concept uitproberen en het (wetenschappelijk gemeten) 
effect ervan meten. 
Betrokken Partijen: Binnenstad management/Gedragswetenschapper/kunstenaar/gemeente
Planning: 2021. Kosten: € 2750,- voor de 3D tekening en extra budget voor het wetenschappelijk onderzoek 
wat het effect is van dit instrument. Mogelijk is dit onderzoek uit te voeren door studenten gekoppeld aan 
een wetenschapper en de universiteit.
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alkmaarfietst@alkmaar.nl


