
Blz. 1 

 

Recreatief fietsen in Noord-Holland met accent op Noordzeeroute LF1 ten noorden van het 
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Aanleiding: 

De Noordzeeroute is van groot belang, omdat het deel is van een internationaal netwerk. 
 
De Provincie in de nota perspectief Fiets het belang van recreatief fietsen en stimuleren van het 
fietstoerisme beschreven. Pagina 5 spreekt over “het versterken van de kwaliteit van recreatieve 
routes, in zowel infrastructuur, bewegwijzering en belevingswaarde.” 
In de tekening van hoofdroutes is de Noordzeeroute LF1 opgenomen en ook andere LF-routes. 
Kanttekening daarbij is dat van een groot deel ervan natuurorganisaties de wegbeheerder zijn en de 
kwaliteit van de routes minder belangrijk vinden [pag.34 resp. pagina 19: Bij de inpassing van paden in 
de natuur is innovatie met betrekking tot de verhardingssoort nodig.] 

 
Ambtelijk is aan de Provincie een eerste document gestuurd met foto-impressies; aanvullend hierop is 
er deze nota met locaties. 
 
De gemeente Bergen heeft in het Fietsbeleidsplan opgenomen, dat ontbrekende schakels worden 
geïnventariseerd. Hierbij wordt ook bedoeld een ontbrekend fietspad tussen Egmond aan Zee en 
Bergen aan Zee. De gemeente Schagen heeft een vergelijkbare wens voor een fietspad achter het 
Zwanewatergebied. 
 
Onder fietsers een aantal wensen / klachten over de kwaliteit van delen van de route langs de 
Noordzee LF1. Dit betreft onder meer het wegdek en de verplichting om te betalen. 

Werkwijze 

De tekortkomingen op een belangrijke recreatieve route hebben ertoe geleid, dat actieve leden de 
LF1 hebben ‘getoetst’; dit gebeurde in delen op de fiets, met fototoestel en meetlint in de hand. 

De fietstochten zijn uitgevoerd door Jos Beemster, Hans Boot, Charles van der Mark, Jan Koper, Alex 
van der Leest, en Reijnoud de Haan, allen op regionaal niveau actief in de Fietsersbond. 

Tijdens onze ritten ontdekten we een fors aantal wegbeheerders, w.o. Staatsbosbeheer, PWN, 
Landschap Noord-Holland en natuurlijk gemeenten en Provincie. 

Sommige verbeteringen zijn te realiseren op korte termijn, andere ingrijpender wijzigingen zullen 
meer tijd nodig hebben. 

Inmiddels bleek ons, dat het landelijke Fietsplatform het ombouwen van de LF1 en LF10 tot een 
icoonroute voorbereidt. Begin oktober wil deze organisatie concrete verbeteringen hebben 
geïnventariseerd.  

Dit document is onderverdeeld in 2 stukken: er is een algemeen verhaal met een visie; in de bijlage 
staat een link naar de LF1-route met ingetekende foto’s. 

De Fietsersbond wil dit document vooral aan de Provincie en het Fietsplatform aanbieden. 
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Werkgebied / LF1 ten noorden van Noordzeekanaal 

Op pagina 34 van de Provinciale nota Perspectief Fiets staan onder de kop ‘Ambitiebeeld 
doorfietsroutes’ met groene lijnen recreatieve hoofdroutes getekend.  

Daaronder vallen de huidige LF1 langs de Noordzee en ook de routes Callantsoog- den Oever – en 
verder [de Waddenzeeroute LF10] en de Zuiderzeeroute [Amsterdam – Den Oever LF21,+ LF22 + 
LF23]. Een deel van de LF7 Oeverlandroute bestaat uit het traject Schoorl- Abcoude en verder; 
daarnaast is er ook een deel van de Boerenlandroute LF15. Het netwerk van LF-routes zoals 
getekend op p. 51 van de kwaliteitsmonitor van het Fietsplatform is vergelijkbaar. 

Op dit moment richten we ons vooral op de LF1 ten noorden van het Noordzeekanaal, omdat fietsers 
rond Haarlem geen of weinig problemen ervaren in hun gebied. Daarnaast is LF1 extra belangrijk, 
omdat dit deel is van een Europese hoofdfietsroute: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/North_Sea_Cycle_Route 

Het lijkt zinnig om in de toekomst ook de andere LF-routes in de Provincie te toetsen. Mogelijk ligt dan 
het accent minder op wegdek en tolheffing, meer op autovrij of autoluw maken. 

Algemeen: de voordelen van fietsen 
Fietsen heeft vele voordelen: het is plezierig, gezond, goedkoop, neemt weinig ruimte in beslag, leidt 
niet tot lawaai en uitstoot etc. [vgl ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid p. 192]. Recent is het 
gezondheidsvoordeel meer benadrukt, ook in Visie 2040 van de Fietsersbond [p. 6,16 en 27]. Op een 
droge dag midden in het jaar zien we fietsers van diverse pluimage: van omwonenden tot toeristen, 
soms uit verre landen; voor zover we hebben geteld, zagen we tussen de 110 en 249 fietsers op een 
weekenddag op de Van Oldenborghweg tussen Egmond-Binnen en Egmond aan Zee. 

Als meer mensen de fiets pakken, ook als recreatieve activiteit op zich en op weg naar het strand, 
draagt dit bij aan stabilisering van het klimaat, aan behoud biodiversiteit en beperkt dit het aantal 
aanrijdingen met dieren.  

Recreatief fietsen betekent ook de concurrentieverhoudingen tussen auto en fiets wijzigen, vooral op 
de onderdelen wegdek en stallingen / parkeren. 

Het nieuwe coalitieakkoord van de Provincie spreekt over Bereikbaarheid van de kust , maar beperkt 
dit tot Zuid-Kennemerland. [pagina 10] 

Beleidsmakers maken soms onderscheid tussen ‘utilitair’ en ‘recreatief’ fietsen en geven soms het 
ene prioriteit boven het andere. Soms is er de neiging om stedelijk gebeid belangrijker te vinden dan 
landelijk gebied. Maar we willen dit verschil relativeren: 

Schattingen van het aandeel van het motief recreatie / sociale verplaatsingen op het totaal van het 
aantal fietskilometers lopen uiteen van 37% tot 49%.  Van alle 380 uren die we in Nederland 
besteden aan verplaatsingen [ongeacht vervoermiddel] besteden we 180 uren aan het motief ‘sociaal 
/ recreatief [KIM p. 35] 

Een strikt onderscheid in ‘utilitaire’ en recreatieve’ routes is moeilijk te maken. Hooguit zijn er routes 
met een sterker utilitair accent of fietsroutes met meer of minder nadruk op het recreatieve motief. 
Recreatieve routes kunnen samenvallen met routes naar werk en school; voorbeelden: 
Westerduinweg N502, Zeestraat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee, Heereweg bij ’t Woud N511. 

In het buitenland wordt vaak veel aandacht besteed aan recreatief fietsverkeer en worden veel 
nieuwe fietsroutes ontworpen en verbeterd, bv de Green Velo in Oost-Polen, met Europese subsidie. 
In relatief opzicht is Nederland de voorsprong aan het verliezen. Voorbeelden hiervan staan   

Volgens de kwaliteitsmonitor 2017 van het Fietsplatform scoort Noord-Holland als provincie laag. 
[pagina 7 en 51]. Weliswaar heeft GS in overleg met PS sindsdien de nota ‘Perspectief Fiets’ 
vastgesteld, maar de subsidiebudgetten zijn beperkt tot knelpunten algemeen en ‘doorfietsroutes’ 
naar school of werk; subsidiering van recreatieve hoofdroutes fiets valt nu niet in een regeling. Het ligt 
voor de hand, dat de Provincie de regie wil nemen voor de aanleg van doorfietsroutes voor fietsen 
naar werk, school [ en winkel], maar ook de regie en een budget voor recreatieve hoofdfietsroutes is 
nodig. Zie ook Coalitieakkoord provincie Noord-Holland 2019, o.a. pagina 11.. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/North_Sea_Cycle_Route
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Kwaliteitseisen voor recreatieve routes [vooral Lange Afstand Fietsroutes [LF’s] 

Recreanten per fiets hebben evenals de wandelaars de sterke wens om niet gestoord te worden door 
gemotoriseerd verkeer, incl. scooter-brommers. De wens om hoofdroutes voor gemotoriseerd en niet-
gemotoriseerd verkeer uit elkaar te halen – de zg. ontvlechting-  is niet geheel afwezig bij fietsverkeer 
op weg naar school, werk of winkel.  

Uit pagina 90-91 van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW230 [2006] valt op te maken, dat 
‘recreatieve netwerken zo veel mogelijk gebruik maken van wegen die gesloten zijn voor 
gemotoriseerd verkeer of die slechts een beperkte intensiteit van het autoverkeer kennen”. Het 
landelijk bureau van de Fietsersbond stelt “Recreatieve hoofdroutes mogen wat de Fietsersbond 
betreft niet met tarief belast worden”. 

Uit dit alles valt op te maken, dat de verschillen in kwaliteitseisen tussen hoofdfietsroutes met 
recreatief en met utilitair accent hooguit gradueel zijn. Recreatieve fietsers stellen geen wezenlijk 
andere eisen aan veiligheid, wegdek en wegbreedte dan anderen. Directheid is iets belangrijker voor 
fietsen naar school en werk, aantrekkelijkheid iets belangrijker voor de recreant / toerist.  

Er is geen tegenstrijdigheid tussen de kwaliteitseisen van het Fietsplatform en de wensen waaraan 
we de LF1 boven het Noordzeekanaal hebben getoetst. Tijd om het interessante criterium ‘aanhaking 
aan winkels, campings, cafés en treinstations’ te toetsen, ontbrak. 

Bij het vaststellen van uitgangspunten en uitwerking van beleid is het belangrijk om fietsers een 
concurrentievoordeel te geven t.o.v. de auto: dit geldt vooral voor de aspecten kwaliteit van het 
wegdek en het aantal en beprijzing van fietsenstallingen / parkeergelegenheid. 

Nadruk dient niet langer eenzijdig te liggen op de ‘verplaatsingsketen’ auto- wandelaar [zie de zojuist 
uitgebreide en verharde parkeerterreinen], maar ook de keten fiets-wandelaar. 

Zijpad 1: Kwaliteiten van recreatieve routes van verschillende status? 

Het is denkbaar om 3 verschillende soorten routes aan te duiden: 

1. LF-routes voor de lange afstand  

2. Knooppuntenroutes 

3. Overige routes 

Dit lijkt op een schema ‘netwerkopbouw’ met 3 soorten fietsroutes uit Perspectief Fiets: 

1. Doorfietsroutes 

2. Regionaal fietsnetwerk 

3. Alle wegen en paden open voor fietsers 

Het is de vraag of je voor het kwaliteitsniveau van recreatieve routes 2 of 3 gradaties moet 

aanhouden. Het landelijk bureau van de Fietsersbond stelt: “Tot de recreatieve hoofdroutes horen 

minstens de LF en de knooppuntenroutes”.  

Zijpad 2: ervaringen en opvattingen Fietsersbond Noord-Brabant 2013 

De Fietsersbond Noord-Brabant begon zich bezig te houden met recreatieve fietsroutes, nadat in 

2004-2005 ProRail plannen ontvouwde om vele spoorwegovergangen af te sluiten. De FB heeft toen 

barrières in het algemeen opgemeten met een top-10 van oplossingen. Tevens bleek in een vierkant 

van 16 bij 16 km slechts 90% van alle knooppuntenroutes autovrij of autoluw te zijn. Het accent lag op 

kwaliteitsverhoging door het ontvlechten van gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer. Als 

redenering kwam er een ‘vierluik’’ van mogelijke maatregelen: 

a. autoluw of ‘Anlieger Frei’ maken van wegen / selectief afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, 

b. [nieuwe] extra of veiliger verbindingen maken, 

c. parkeerplaatsen weghalen uit bosgebied en verplaatsen naar gebiedsontsluitingswegen, 

d. auto-aantrekkende voorzieningen verplaatsen / opkopen. 
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Zijpad 3: 

Ter inspiratie volgen enige foto’s van accommodaties [schuilhutten] en overzichten van onderdak 

langs routes uit het buitenland. 

Schuilhutten Duitsland, EU-subsidie en verwijzingen naar onderdak 

Schuilhutten in Duitsland en België 

  

EU-subsidies voor recreatieve hoofdroutes in Duitsland en Polen 

  

Overzichten van overnachtingsmogelijkheden in Duitsland [Donau] en Frankrijk [Loire] 
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Ervaringen van de Fietsersbond Noord-Holland op de LF1 onderweg / toetsing kwaliteit 

Zoals gezegd: actieve leden van de Fietsersbond hebben delen van de LF1 gereden en getoetst.  

Dit leverde afgezien van interessante informatie-uitwisseling ook nieuwe invalshoeken op, 

verschijnselen die wij afzonderlijk over het hoofd hadden gezien. Diverse foto’s en enige films zijn 

geschoten. Het resultaat is neergelegd in GoogleMaps: 

https://drive.google.com/open?id=19iveYMWSmh4nUgO1kUbU4Y9ElmFT3INv&usp=sharing 

Bij het benoemen van de kwaliteit denken we aan: 

 zo veel mogelijk vrij van gemotoriseerd verkeer 

 geen tarief / gratis fietsen 

 effen wegdek met voorkeur voor gesloten verharding 

 ruimte breedte 

 bewegwijzering, drukke punten vooraankondiging 

 veilig, [vooral de oversteken], w.o. uitzicht, geen steile hellingen en mul zand 

 weinig oponthoud / voorrang  

 diverse faciliteiten 

 vgl criteria lf icoonroutes fietsplatform; aanhaken treinstation is interessant 

a. Geen gemotoriseerd verkeer / ontvlechting 

Hier scoort de Noordzeeroute LF1 zeer gunstig. Er zijn uitzonderingen, zoals tussen Sint-

Maartenszee en Groote Keten, tussen ’t Woud en Egmond, tussen Wijk aan Zee en Beverwijk. 

Recreanten vinden het lawaai onprettig. De gemeente Bergen heeft het deel tussen Egmond aan Zee 

en Bergen aan Zee aangemerkt als ‘ontbrekende schakel’; hiervoor zijn 2 tracés in beeld over of 

langs gebied van de PWN. 

Het deel tussen Sint-Maartenszee en Callantsoog voert over de Westerduinweg N502. Hier rijden ook 

brommers en het ernaast rijdende gemotoriseerd verkeer geeft lawaai. Ten westen ervan ligt het 

natuurgebied Zwanewater, in eigendom bij Natuurmonumenten.  

Een ander probleem bestaat uit de parkeerplaatsen die auto’s aantrekken die over de LF1 rijden. Dit 

doet zich voor bij de parkeerterreinen Verspyckweg en Weg naar de Bleek / Van Oldenborghweg. 

Oplossing hier is een combinatie van het selectief afsluiten van dit deel van de Van Oldenborghweg 

en het verplaatsen van het parkeerterrein.  

b. Geen tarief / gratis fietsen.  

Fietsen is plezierig en gezond. We verwachten daarbij geen barrière in de vorm van betaling, zeker 

niet op een recreatieve hoofdfietsroute van Europese statuur. Gratis fietsen is vanzelfsprekend. Het 

gebied van Staatsbosbeheer is vrij toegankelijk. De gebieden van PWN zijn verdeeld in een voor 

fietsers gratis deel ten zuiden van het Noordzeekanaal en twee delen met tolheffing ten noorden 

ervan. Alle parkeerterreinen voor auto’s ten noorden van het NZkanaal zijn gratis, ten zuiden ervan is 

er een wisselend beeld. Voorstel is om alle gebieden / routes op de LF1 gratis te maken voor fietsers; 

het ligt voor de hand om dit dan ook voor wandelaars te doen. Betaald parkeren zou overwogen 

kunnen worden. De automaten zouden dan verplaatst worden. Dit noopt tot overleg tussen en 

herschikken van middelen tussen bezoekers, parkeerders, PWN en Provinciaal bestuur. Bijzonder is, 

dat de PWN entree heft voor de fietser, maar parkeren gratis aanbiedt op onlangs uitgebreide en 

verharde parkeerterreinen; gelijktijdig is de verharding van fietsroutes niet verbeterd. 

c. Effen wegdek met voorkeur voor gesloten verharding [beton of asfalt].  

In het gebied rond Schoorl aan Zee zijn enige jaren geleden de schelpenpaden [met gaten] 

vervangen door ‘machinaal aangebracht beton’; fietsers zijn hier erg tevreden over. In een tweetal 

gebieden hebben wij tot dusverre klachten over het wegdek: tussen Petten en Sint-Maartenszee zijn 

er schelpenpaden, waar op hellingen zandkuilen zijn; tussen Egmond aan Zee en Heemskerk aan 

Zee zijn er ernstige ongelijkheden in hoogte van vooral de klinkers met klein formaat, de ‘waaltjes’. 

https://drive.google.com/open?id=19iveYMWSmh4nUgO1kUbU4Y9ElmFT3INv&usp=sharing
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Bijzonder is de spoorvorming die optreedt tussen Castricum aan Zee en Heemskerk aan Zee. 

Voorkeur voor de LF- en knooppuntenroutes heeft nu gesloten verharding, waarbij we geen voorkeur 

hebben voor asfalt of het beton nieuwe stijl. Voor de benodigde verbetering is een budget nodig; we 

nemen aan dat of de terreinbeheerders dit uit eigen budget doen, of dat de Provinciale subsidie 

toekent. 

d. Ruime breedte 

Ons viel op de Van Oldenborghweg op, dat de breedte ruim voldoende is; wij schatten dit op 3.20 tot 

3.60 meter. Breedte wordt soms beperkt door overhangende takken of struiken. Boogstralen zijn 

soms te krap, zie ook veiligheid. Op de Zeiler Boulevard te Bergen moet het wegprofiel gedeeld 

worden met rijdende auto’s en aan 2 zijden geparkeerde auto’s; dit raakt de aspecten ontvlechting en 

veiligheid. Ter hoogte van Sint Maartenszee is de breedte van het fietspad 3.05 m; hierop bevinden 

zich ook wandelaars, scooters en brommers. Het fietspad naast de Schinkelsedijk is 2.45. Ten 

noorden van Groote Keten wordt de breedte 2.14 door overgroei van struiken w.o. bramen. 

e. Bewegwijzering 

De LF1 wordt soms bewegwijzerd via masten, soms op paddenstoelen. We zien zeer zelden dat een 

bord ontbreekt. Wat ons betreft hangen de LF-borden aan dezelfde mast als de wegwijzers voor de 

utilitaire routes. 

Ten noorden van Petten as soms de bewegwijzering verwarrend, of ontbrak deze. 

Het opschrift LF1 is soms aangebracht op paddenstoelen; fietsers stappen vaak af bij deze 

paddenstoelen, blokkeren het kruispunt en rijden soms weg zonder te kijken. Dit levert bijna-

botsingen op. Ons idee is om op kruispunten van de LF1 waar paddenstoelen staan, 10 meter voor 

een kruispunt een vooraankondiging te plaatsen en bij een paddenstoel ruimte te creëren om rustig te 

kijken. Als voorbeeld van vooraankondiging vonden we de borden langs de snelfietsroute vanaf 

Waalwijk, zie literatuur. 

f. Veilig 

Hier hadden we verwacht dat we op de LF1 een aantal hoofdwegen met veel of snel rijdende auto’s 

zouden moeten kruisen. Die zijn er wel, maar beperkt: Castricumse Zeeweg. We stuitten op andere 

zaken: 

Tussen Petten en Sint Maartenszee zijn er forse hellingen, waarbij schelpenpaden plots overgaan in 

zandkuilen; hierdoor gebeuren soms ernstige ongelukken, zie eerdere foto. 

Langs een 80 km-weg zou o.i. een bermbeveiliging aangebracht moeten worden. [Westerduinweg] 

De oversteek van de Dorpsstraat naar de Duinweg in Callantsoog had de aangename verrassing, dat 

fietsers in de voorrang oversteken naar de westzijde; maar het kruispunt wordt niet altijd begrepen en 

zou zeker onderdeel moeten zijn van de 30 km-zone die kort ervoor eindigt;  

Zoals gemeld staan geregeld fietsers te turen op de aanduidingen op de paddenstoelen, blokkeren 

soms de weg en rijden soms onverwachts weer weg; dit is behandeld bij de paragraaf bewegwijzering 

Tussen Heemskerk aan Zee en Wijk aan Zee bleek een onoverzichtelijke bocht met krappe 

boogstraal. 

Op enige plekken liggen hopen [stuif]zand op het wegdek; dat kan leiden tot slippartijen. Hiervan was 

vooral sprake tussen Groote Keeten en den Helder. In het gebied van SBB wordt dit zand geregeld 

verwijderd.  

Verlichting op recreatieve routes hanteren we niet als eis. Wel is er deze wens voor het deel van de 

route die samenvalt met een route voor scholieren, werkers en winkelgangers. [Heereweg bij ’t Woud] 
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2Richtingenpaden in het algemeen kunnen nadelen hebben; als deze breed genoeg zijn, is dit nadeel 

beperkt. Als deze smaller zijn en er ook nog veel wandelaars en scooters zich bevinden, is er een 

probleem, voorbeeld Heereweg ten noorden van Egmond aan den Hoef en Westerduinweg N502. 

 

g. Weinig oponthoud / voorrang 

Op recreatieve fietsroutes hechten we hier minder belang aan dan bij fietsroutes op weg naar school, 

werk of winkel. Mede daarom hebben we bij de eerste ritten niet naar gekeken of een probleem 

ontmoet. Bij het deel ten noorden van Sint-Maartenszee vielen ons wel bepaalde zaken op. 

Fietsers langs de Westerduinweg worden uit de voorrang gehaald; o.i. moeten fietsers qua voorrang 

‘meerijden’. Bij een aantal kruisingen met andere fietspaden / afslagen naar het strand is het beter om 

de [recreatieve]  hoofdfietsroute in de voorrang te zetten. Voorbeeld: bij Groote Keten; dit is ook 

mogelijk bij Egmond aan Zee rond Weg naar de Bleek / Tijdverdrijfslaan. 

 

h. Hellingen 

Voor fietsroutes in het algemeen gelden maximale hellingspercentages van tussen de 2 en 4%. 

[CROW ontwerpwijzer]. Op de LF1 komen soms hellingen van 10% voor, met waarschuwingsborden. 

Op zich hebben wij geen mening over een maximale hellingspercentage op recreatieve routes. Wel is 

een combinatie van een helling van 10% met los liggende schelpen en zandkuilen onaanvaardbaar, 

zoals bij Petten. Zie par, veiligheid. 

i. Diverse faciliteiten 

Fietsers hebben baat bij rustpunten, bezienswaardigheden etc. Hier hebben we geen bijzondere 

aandacht aan besteed. Winstpunt van de afgelopen jaren bestaat uit het plaatsen van watertappunten 

[zie Bergen aan Zee]. Zit- en picknickbanken langs de route zijn beperkt [langs de N502 hebben we 

een mooie foto!]. Schuilhutten zoals in het buitenland zoals de MOR’s in Oost-Polen zijn afwezig. 

Toiletten zijn er niet. 

Informatieborden over de geschiedenis van de omgeving zijn leuk; zeer nuttig zijn borden met lijsten 

van en gegevens over overnachtingsmogelijkheden, zoals we die aantreffen in het buitenland,  

Overig:  

onverwacht het bord ‘voetpad’ in Callantsoog op de Noordzeeroute, niet iedereen hield zich hieraan;  

Eventuele routewijzigingen voor de LF1 ten noorden van het Noordzeekanaal: 

 Op termijn achter Zwanewater ipv N502 

 Callantsoog: Zuidschinkeldijk ipv fietspad, Kerkplein en voetpad 

 Alternatief voor Zeiler Boulevard Bergen 

 Op termijn 1 van de 2 varianten door de duinen i.p.v. N511 Heereweg tussen ’t Woud en 

Egmonden 

 Knoop Egmonderstraatweg – Tijdverdrijfslaan Egmond-Binnen vermijden via Delverspad 

Conclusies / aanbevelingen 

De Noordzeeroute ten noorden van het Noordzeekanaal is getoetst door een aantal leden van de 

Fietsersbond. De gehele route scoort erg goed op het punt van autoluwheid en landschappelijk 

schoon. Er zijn enige verbeteringen gewenst vooral op het gebeid van wegdek en gratis toegang. 

Onze voorstellen voor korte en lange termijn: 

 Fietsplatform verbetert met wegbeheerders kleine situaties, 

 [Provinciale en rijks-]subsidies voor fietsen geldt niet alleen doorfietsroutes en aanpakken 

knelpunten, maar ook LF-routes en misschien zelfs knooppuntenroutes 

 Het door de Provincie opgestelde Regionaal plan voor bereikbaarheid kust geldt niet alleen 

Zuid-Kennemerland, maar ook het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal; 

fietsenstallingen en transferia zijn daar een onderdeel van 
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Bijlage: de ervaringen van de fietsers staan op GoogleMaps 

https://drive.google.com/open?id=19iveYMWSmh4nUgO1kUbU4Y9ElmFT3INv&

usp=sharing 
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Fietsfeiten 2018, Lucas Harms, Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid; 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/KiM%20-%20Fietsfeiten.pdf 

Fietsvisie 2040, Fietsersbond, 2019; 

https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/2018/12/05142907/visie2040_lr_def.pdf 

Kansrijk Mobiliteitsbeleid, Annemiek Verrips en Anco Hoen, Centraal Planbureau, Planbureau voor de 

Leefomgeving, 2016, 295 p. 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBLCPB_2016_Kansrijk_Mobiliteitsbeleid_2337.PDF 

Kwaliteitsmonitor 2017 van het Fietsplatform: https://www.fietsplatform.nl/uploads/2017-rapportage-

Kwaliteitsmonitor-fietsregios-web.pdf 

LF-routes in Nederland, Nederland fietsland / Fietsplatform: https://www.nederlandfietsland.nl/lf-

routes 

NorthSea Cycleroute: https://nl.wikipedia.org/wiki/North_Sea_Cycle_Route 

Barrières en maaswijdten regio ’s-Hertogenbosch, onderzoek en plan  30 oktober. 2013; PDF-versie 

voor de afdelingen: 

http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/kettingkast/ONDERZOEK%20EN%20PLAN%20BAR

RIERES%20maaswijdten%2024%20nov%202012.pdf 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW230, 2006 / 2016: https://www.crow.nl/publicaties/ontwerpwijzer-

fietsverkeer-2016 

Perspectief Fiets, de toekomst van de fiets in de Provincie Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, 

2018; link op: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets 

Wayfinding [bewegwijzering] op snelfietsroutes, onderzoek rapportage pilot F261, Tilburg - Loon op 

Zand – Waalwijk, 2019: https://wow.shapingsociety.nl/file/1557751450.5363POvyth/rapportage-

onderzoek-wayfinding-snelfietsroutes.pdf 
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