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Op 1 na snelst groeiende afdeling 
Met een groei van 20,6% is de afdeling Noord-Holland Noord de op een na snelst groeiende afdeling in 2010. In 
dat jaar groeide de afdeling netto met 30 leden van 145 op 1 januari naar 175 eind december. Gemiddeld steeg 
het aantal leden van de Fietsersbond met 5,6% van 32.048 naar 33.896 leden. Amsterdam is de grootste afdeling 
met 4255 leden. 
Nieuwe leden krijgen in 2011 fietssloten of een box met alle 20 LF-
routekaarten. Hiervoor kan men zich aanmelden bij 
www.fietsersbond.nl, de website van de Fietsersbond. Potentiële leden 
uit de regio boven Heerhugowaard kunnen zich ook op de website van de afdeling www.fietsersbond.nl/schagen 
opgeven. Daar kan men ook informatie krijgen over de activiteiten van de afdeling.  
 

Rood is STOP? 
Onlangs werd het praktisch verkeersexamen voor de kinderen van de Basisscholen gehouden. Ik bekeek het 
handelen van de kinderen op de kruising aan de centrumkant van de overweg, de overweg zelf en de afslag 
richting Hoep zuid. Twee keer een afslag linksaf, voorrang verlenen aan rechtdoor gaand verkeer en bestuurders 
van rechts, een voetgangersoversteekplaats en een verplicht fietspad gebruiken gaf heel wat hoofdbrekens. Het 
gros van de kinderen sloeg zich daar aardig doorheen, al is het met de nekspieren nog altijd redelijk slecht gesteld: 
achterom kijken vóór je links af slaat blijft toch moeilijk. In een groepje wachtend voor de gesloten 
spoorwegovergang vertrouwde een van de kinderen me toe: “Meneer, tijdens het examen steken we wel een 
beetje overdreven goed onze hand uit, hoor!” Waarop ik hem toch maar de raad gaf dat de rest van zijn leven 
overdreven goed te blijven doen, want “daar word je overdreven oud van!” 
Even later komt er een meisje aanrijden, slaat links af 
richting spoorwegovergang, stopt en blijft staan wachten, 
even verder dan deze fietsster op de foto. Ik loop er heen en 
vraag haar waar ze op wacht. “Het licht staat rood, meneer!” 
Een schoolvoorbeeld van superconsequente kinderlogica. Het 
signaallicht van de verzinkbare paal (op de foto trouwens 
naar beneden), staat inderdaad op rood. Dat het hier niet om 
een verkeerslicht gaat, is voor kinderen niet eenvoudig uit te 
leggen, al trappen er blijkbaar ook volwassenen in. In de 
loop van de ochtend draait een zzp’er met bedrijfsauto vanaf 
de Thorbeckestraat linksaf de spoorwegovergang op en stopt 
keurig voor de paal. Ook hem vraag ik waarom hij wacht. 
“Tot het licht op groen gaat, want die paal zakt dadelijk toch 
automatisch?” Ik heb hem snel kunnen overtuigen, om te 
keren en via de Zuiderweg naar Hoep zuid te rijden. Maar 
hoe zit dat eigenlijk met dit “verkeerslicht”. Dat vroeg ik aan 
Theo Zegers, verkeersdeskundige van de Fietsersbond. Zijn 
antwoord/aanbeveling komt op het volgende neer: 
1. Verkeerslichten moeten voldoen aan een NEN-norm1. Daar 
is hier geen sprake van, dus is het geen verkeerslicht, 
maar een “signaleringslantaarn”. Dat dot niet aan het 
meisje valt uit te leggen, daar is Theo het mee eens. Maar 
die zzp’er? Die heeft veel meer over het hoofd gezien, 
borden met verplichte rijrichting bijvoorbeeld (zie foto 
hiernaast).    

2. De gemeente kan hier – om verwarring te voorkomen – 
beter een tweelichtslantaarn (rood en groen) plaatsen. 

Aldus hebben bij wethouder Bouwes geadviseerd. 
Overigens zijn vrijwel alle kinderen voor het examen 
geslaagd. Organisator Bert Nieboer – die terecht al veel 
complimenten voor zijn aanpak ontvangen heeft – zal voor één kind het herexamen regelen. 

                                                 
1 Zie http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-Verkeerslichten/overzicht_eisen_verkeersregelinstallaties.pdf 
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Veel fietsongevallen door foute infrastructuur 
Van de 620 verkeersdoden in 2010 viel een kwart, 160 onder fietsers en steeg het aantal gewonden naar 9000. 
Meer dan de helft van de slachtoffers valt niet door een botsing met een voertuig, maar door zogenaamde 
“enkelvoudige fietsongevallen”. En de helft dáárvan vindt zijn oorzaak in gebrekkige infrastructuur. Fietspublicatie 
19a van Fietsberaad doet aanbevelingen om de oorzaken aan te pakken. De publicatie is te bestellen/te 
downloaden op http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+19a en hieronder 
een korte samenvatting: 
• Uitglijden: fietsers glijden uit door wintergladheid en 
gladde materialen in het wegdek. In ons overleg met 
wethouder Bouwes hebben wij het advies van de 
Fietsersbond om drukke/doorgaande fietsroutes te 
schuiven en te borstelen aangekaart. Dit advies is 
overgenomen in het strooibeleid. Stelconplaten zijn – o.a. 
door de gladde randen en verzakkingen – ook een 
geduchte potentiële stichter van gevaar. Wij hopen, dat 
deze platen inclusief de ellendige gele bobbels binnenkort 
uit de Parallelweg worden verwijderd. 

• Uit balans door hobbels en kuilen: fietsers raken uit koers 
en/of uit balans door hobbels en kuilen in de verharding. 
Voorbeelden hiervan in Schagen zijn verzakte waterputten 
en putten, waarvan de gleuven in de rijrichting van de 
fietser zijn geplaatst.  

• Van de weg afraken en botsen tegen trottoirbanden of ten 
val komen in de berm. Bij reconstructies worden in 
Schagen steeds vaker schuine trottoirbanden gebruikt. 
Trappers komen daar zelden mee in aanraking. 

• Botsingen met paaltjes of wegversmallingen. Tijdens 
afdelingsvergaderingen heeft onlangs iemand met een 
zucht gemeld, dat er in Schagen een “paaltjesfreak” 
rondloopt. Ietwat kort door de bocht, maar ze zijn vaak 
onnodig, staan onjuist opgesteld, of zijn moeilijk zichtbaar. 
Deze fietsster bijvoorbeeld moet de bocht heel scherp 
nemen, omdat het paaltje een eind uit het begin van de 
bocht is geplaatst. Dichter bij de lijn van de trottoirband 
zou al beter zijn. Helemaal geen paaltje op het fietspad 
zou nog beter zijn. Plaats twee paaltjes aan het einde van 
het trottoir en geen automobilist zal het in zijn hoofd halen 
hier het fietspad op te rijden. 

In ons overleg met de wethouder kunnen we een voorstel indienen om tot een plan van aanpak te komen, 
waardoor we in Schagen niet alleen hoog scoren op het gebied van fietsgebruik, maar ook op het punt van 
veiligheid. Dat verdient blijvend aandacht. 
Fietsvakantie 
Deze zomer gaan we met de nachttrein naar Bazel en fietsen 
langs de Rijn terug naar Rotterdam. De Rijnroute is ongeveer 
1000 km lang. De route voert o.a. door het Duitse wijngebied 
waar we op de vele terrasjes met de “Schoppen” wijn zullen 
toasten op de reis. 
Meer over de route (in omgekeerde volgorde) is te vinden op 
http://www.dewijdewereld.net/reizen/fietsen-duitsland-rijn.htm 
In de gratis nieuwsbrief van Fietsen123 deze maand speciale 
aandacht voor het fietsen in Oostenrijk. Kijk op 
www.fietsen123.nl. Ook www.fietsvakantiepagina.nl  is een bron van 
inspiratie voor fietstouristen. 
Wie al weet waar hij heen wil, kan de reis boeken via 
www.treinreiswinkel.nl of www.fietsvakantiewinkel.nl 
Wie in eigen land lekker dichtbij van 
Waddeneiland naar Waddeneiland wil 
fietsen moet beslist de website van 
www.wadfietsen.nl bekijken. 
Natuurlijk besteedt ook de Fietsersbond aandacht aan de 
fietsvakantie op www.fietsersbond.nl/op-fiets/op-vakantie. 
Mooi weer gewenst en veel fietsplezier. 


