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Minder verkeersslachtoffers  
Het Min. Van verkeer en waterstaat heeft de 

cijfers over 2006 vrijgegeven betreffende het 

aantal verkeersslachtoffers. Verheugend is, dat 

de dalende trend zich voortzet. Vielen er in 2001 

nog 1083 dodelijke verkeerslachtoffers te 

betreuren, geleidelijk is dat gedaald naar 811 

doden in 2006. In 2001 waren er 18.110 

ziekenhuisopnamen en vorig jaar 17.680. 

Maar meer onder fietsers 
Helaas steeg vorig jaar het aantal verkeers-

doden onder fietsers. Schommelde het aantal 

slachtoffers de laatste jaren rondom de 180, 

vorig jaar steeg het sterk naar 216 doden. Ook 

het aantal ziekenhuisopnamen steeg sterk naar 

7.460 (vorig jaar 7110). 

Veel slachtoffers in 30 km-gebieden 
Ronduit schokkend is te lezen, dat er in de 

‘veilige’ 30 km-gebieden meer slachtoffers vallen 

dan op bijv. 70 km-wegen. Niet dat wij nu pleiten 

voor het opheffen van de 30 km-gebieden, maar 

wel voor een deugdelijke inrichting daarvan, 

zoals ook de ANWB bepleit. Nijmegen, toch iets 

groter dan Schagen, heeft als beleids-

uitgangspunt, dat alle wegen binnen de bebouwde 

kom 30 km worden. In Schagen begint bij 

GSG/ROC aan de Hofstraat 30 km (terwijl je 

dat aan de weginrichting niet kunt zien) en houdt 

die bij de kruising met de Julianalaan weer op. 

Wij zijn nog steeds van mening, dat héél 

Schagen een 30 km-gebied moet worden. Ook 

met die snelheid ben je overal binnen 10 minuten 

de stad uit. “Ja maar dan krijgen we boetes van 
Connexxion, vanwege de bussen.”  Pardon, bus-
sen? Dan een voorbeeld van foute inrichting. De 

Sweelinckstraat is 30 km én voorrangsweg. In 

een dergelijke zone hoort alle verkeer van 

rechts voorrang te hebben: weg met die oranje 

borden (OK ná Koninginnedag dan), weg met het 

gejakker van automobilisten (óf boem is ho). Wat 

Nijmegen ook aan het 30 km-beleid koppelt: 

handhaving door de politie. Moet je in Schagen 

mee aankomen. Als mensen klagen over te hoge 

snelheden op de Vliedlaan worden ze niet serieus 

genomen, omdat de hoge snelheden tussen de 

oren zouden zitten i.p.v. onder het gaspedaal.   

 

Fietsveilige Molenvaart 

 
N.a.v. een melding van een fietsende scholiere over 

de gevaarlijke reconstructie van een deel van de 

Molenvaart heeft de afdeling met succes bij de 

gemeente Anna Paulowna bezwaar aangetekend. Op 

korte termijn wordt de maximumsnelheid verlaagt 

naar 60 km en komt er een fietssuggestiestrook. 

In 2008 wordt er gestart met de aanleg van een 

vrijliggend fietspad vanaf de spoorwegovergang 

tot aan de Zandvaart. Dat onder voorwaarde, dat 

de raad de benodigde gelden beschikbaar stelt. 

Een mooi succes voor de fietsers in Anna Paulowna. 

Fietsveilige doorvaart 
De doorgang voor fietsers op de parallelweg is 

duidelijk verbeterd. De Gemeente Schagen ver-

dient een compliment! 

‘Reestechniek’ op de website 
De technische rubriek van Jan van Rees bevat 

inmiddels de volgende onderdelen: 

Banden, Bowdenkabels, Crank perikelen, In- en 

afstellen van de fiets, Fietsgeometrie, Fietssloten, 

Fietstypen, handvatten, Kettingonderhoud, 

Kogellagers, Onderhoud, Remmen, Stuurgeometrie, 

Vering, Wielen, Zadels, Zadelbevestigingen, 

Zadeldekken en zadelonderhoud. 

Kijk op www.fietsersbond.nl/schagen 

onder het kopje ‘Reestechniek’. 
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 Eerste lustrum Fietsersbond 
Op maandag 25 november 2002 werd de afdeling 

Noord-Holland-Noord opgericht. Aanleiding was 

het organiseren en uitvoeren van de Fietsbalans 

in Schagen. Inmiddels zijn we bijna 5 jaar 

verder. Wat is er met de aanbevelingen gedaan: 

- Leg langs fietsontsluitingswegen (intensief 

verkeer en 50 km) fietspaden aan. Kan dat 

niet, dan 30 km. 

- Zorg voor grote verblijfsgebieden (30 km) 

en maak waar mogelijk fietsroutes autoluw 

of autovrij (wat gebeurt er eigenlijk met de 

Markt?) 

- Pak te smalle fietsstroken aan. 

- Knip overbodige autoverbindingen door de 

stad. 

- Pak fietsendiefstal aan. 

- Ontwikkel specifiek fietsbeleid als 

onderdeel van het totale mobiliteitsbeleid, 

met meetbare doelstellingen. 

- Reserveer geoormerkte budgetten om 

uitvoering van de plannen te verzekeren. 

Het wordt hoog tijd, dat Schagen de wegen 

opnieuw categoriseert en een verkeers-

circulatieplan maakt, waarbij al het verkeer dat 

niet door het centrum hoeft daar geweerd 

wordt. Dat komt de leefbaarheid én de veiligheid 

ten goede. 

 

  Dure reconstructie N241 
De Provincie heeft onlangs de tekeningen en de 

rekeningen gepresenteerd van de reconstructie 
van de N241. De hoofdrijbaan wordt verbreed, 

er komt een inhaalverbod en een parallelweg. Het 

huidige vrijliggende fietspad wordt hieraan 

opgeofferd. Fietsers moeten in de toekomst 

samen met het snelle en brede landbouwverkeer 

over de parallelweg. Positief in het nieuwe plan 

zijn de twee ‘fietstunneltjes’, een aan de Nes, 
waar dit toekomstige fietspad de N241 kruist en 

een aanpassing aan de voetgangerstunnel bij ’t 

Veld. Of het echte fietstunnels zijn, of voor 
fietsers met de fiets aan de hand is nog niet 

duidelijk. 

De afdeling heeft geregeld een kritisch geluid 

laten horen over deze voor fietsers onveilige 
parallelweg. Er zijn ook (goedkopere) alterna-

tieven, zoals in- en uitvoegstroken bij woonerven 

en passeerstroken waar het landbouwverkeer 

even stil moet staan om sneller verkeer te laten 
passeren. 

Inmiddels zijn er brieven gestuurd naar de 

betrokken gemeentes om nog eens naar de 
plannen te kijken. Misschien is het kostenaspect 

zó belangrijk, dat het veiligheidsaspect toch 

wordt meegenomen. 

 

Vijf jaar Fietsersbond 

De afdeling heeft in vijf jaar 

gewerkt aan: 

• Fietsbalans uitgevoerd 
• Meegwerkt aan “Fiets- & 

voetpadenplan” 

• Vervangen fietsrekken Schagen 
• Inventarisatie knelpunten 
hoofdfietsroute NH 

• Fietsroute Menisweg 

• Correctie fietsvoorziening 
hoek Havenstraat nabij van 

Wirdum 

• Actie ‘Boodschappen doen met 

de fiets’ en ‘Verlichtingsactie’, 
Kerstkaartenactie en  1 

aprilgrap ‘Autotunnel’ 

• Meedenken over autoluwe 

Markt 

• Website met o.a. ‘Reestechniek’ 

• ‘Nieuwe Banden’ (20 nummers) 

• Bezwaarschrift Molenvaart 
• Bezwaar tegen parallelwegen 
langs N241 en N248 

Nieuwe leden kunnen zich melden 

via het secretariaat of  

www.fietsersbond.nl/schagen. 
 


