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Meldpunt Slechtste fietspad 2 jaar  
Het meldpunt ‘Mijn slechtste Fietspad’ van de 

Fietsersbond bestaat twee jaar. In deze periode 

kwamen er 15.000 meldingen over 5000 locaties 

binnen. De Fietsersbond stuurt alle klachten 

door naar de verantwoordelijke wegbeheerder. 

Zo zijn er inmiddels 1000 klachten opgelost. Op 

donderdag 21 juni organiseert de afdeling een 

actie om de klachten extra onder aandacht van 

gemeenten en andere wegbeheerders te 

brengen.  Zij doen dat door het plaatsen van 

speciale waarschuwingsborden op de locaties (zie 

elders). 

Slechte fietspaden gevaarlijk 
De meeste klachten gaan over slecht wegdek: 

hobbels door boomwortels, gleuven op 

tegelpaden, paaltjes op het fietspad en kuilen 

door putten. Dit slechte onderhoud levert niet 

alleen veel ergernis op, maar is ook wel degelijk 

gevaarlijk. Doordat fietsers hun aandacht op het 

wegdek moeten richten, hebben ze minder oog 

voor de rest van de verkeersomgeving. 

Daarnaast gebeuren er jaarlijks naar schatting 

20.000 eenzijdige ongevallen door slecht 

wegdek. Het gaat dan bijvoorbeeld om wielen die 

in gleuven vast komen te zitten, botsingen met 

paaltjes of spakenvoetjes door plotselinge 

hobbels. Ook komen er veel klachten over 

gevaarlijke verkeersituaties zoals te smalle 

fietspaden, het ontbreken van fietspaden, 

gevaarlijke kruisingen. Ook te lange wachttijden 

bij stoplichten worden vaak gemeld. 

Actieweek Mijn Slechtste Fietspad 
Van vrijdag 15 juni tot 22 juni plaatsen lokale 

afdelingen van de Fietsersbond in het hele land 

speciale waarschuwingsborden bij gevaarlijke 

plekken. Ook plaatsen ze borden bij opgeloste 

knelpunten. Voor de meeste acties worden 

wethouders en andere betrokkenen uitgenodigd.  

Verder nodigt de Fietsersbond fietsers 

nadrukkelijk uit hun klachten te melden op 

www.fietsersbond.nl/meldpunt of meldingen van 

anderen te ondersteunen. 

Bron: Persbericht Fietsersbond 

 

Programma 21 juni 
11.00  Verzamelen bij zwembad De Wiel 

 Bord ‘Opgelost’ plaatsen. 

11.15 Spoorwegovergang Hoep 

Bord ‘gevaarlijk’: brede gleuven in wegdek 

11.30 Verkeersremmer Hoep 

Bord ‘gevaarlijk’: remmers ‘lopen weg’ 

11.45 Brug nabij huisartsenpost 

Bord ‘gevaarlijk’: te dicht op fietspad 

12.00  Fietspad hoek Zuiderweg-N241 

 Bord ‘gevaarlijk’: fietspad te smal 

12.15 Spoorwegovergang Keins 

Bord ‘Opgelost’ plaatsen 

13.00 Molenvaart 230a, Anna Paulowna 

 Bord ‘Opgelost’ plaatsen 

 Cadeautje meldster Lieke Preijde (9 jaar) 

 

 

 
(Vervolg achterzijde) 

 

Afdelingsvergadering 
Maandag 18-06-2007 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: van Rennesstraat 6, Schagen 



 

 
Fietspad Keins – Foto: SchagenFM 

 

Fietsen langs de Drau in Italië en Oostenrijk 
Deze zomer gaan Ineke en Charles van der Mark 

drie weken fietsen door de rivierdalen van de Drau 

en de Gail.  

 

 

 

 

 

 

 

We starten in Brixen, een leuk stadje met een 

heel gezellige stadskern in de Dolomieten. We 

komen vlak bij de ‘Drei Zinnen’, waar we enkele 

jaren geleden veel in de buurt gewandeld hebben. 

In Karinthië fietsen we langs de idylische 

Millstätter See. De hele tocht is ongeveer 450 km 

lang en eindigt in het Slwaakse Maribor. Zo ver 

zullen wij niet gaan, want de infrastructuur in dat 

land is nog matig. 

Vanaf Kötschach-Mauten fietsen we dan terug 

langs de rivier de Gail tot Villach. Wie weet maken 

we ook nog een bergwandeling, naar de ‘Drei 

Zinnen’ bijvoorbeeld. En misschien wel weer 

kamperen aan het Lago de Misurina op zo’n 1200 

meter hoogte. De sneeuwbui van enkele jaren 

geleden (hoog zomer) mag wel uitblijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsen voor weeshuis in Paramaribo 

Op 9 juni 2007 werd voor 15e maal een sponsor 

toerfietstocht van 100 km gehouden door de kop 

van Noord-Holland. De doelstelling van deze 

sponsortocht is jaarlijks een financiële bij-

drage leveren aan het kinderhuis Samuël te 

Suriname. In dit kinderhuis wordt de opvang ver-

zorgd van een grote groep weeskinderen vanuit 

Paramaribo en omgeving. Doordat de economie in 

Suriname al jaren veel te wensen laat is extra hulp 

voor het kinderhuis noodzakelijk. De tocht wordt 

georganiseerd door sponsorfietstocht.nl, de baten 

worden rechtstreeks doorgegeven aan het 

kinderhuis. De stichting sponsorfietstocht.nl 

bestaat uit vrijwilligers die werken zonder 

financiële vergoeding, alle verzamelde finan-

ciën gaan dus naar het goede doel. Er werd 

ongeveer 10.000 Euro bij elkaar gefietst. 

 

Nieuw kustfietspad 

Begin juni vond de officiële opening van het 

Kustfietspad der Lage Landen plaats. Deze grens-

overschrijdende fietsroute loopt van Westkapelle 

(Nederland) naar Adinkerke (België) en is in totaal 

123 kilometer lang. Verschillende Belgische en 

Zeeuwse partijen hebben intensief samengewerkt 

aan dit project.  

Het traject van het Kustfietspad der Lage Landen 

maakt deel uit van de langste bewegwijzerde 

fietsroute in de wereld, de North Sea Cycle Route. 

Dit is een route van in totaal 6.000 kilometer rond 

de Noordzee (door zeven verschillende landen) en 

is dan ook vermeld in het Guinness Book of 

Records. 

 

Website: www.kustfietsroute.com 


