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Hoofdfietsroutes Noord-Holland 
In opdracht van de provincie hebben alle 12 

afdelingen van de Fietsersbond meegewerkt aan 

het inventarisaren van de hoofdfietsroutes. 

Onlangs is het rapport verschenen, waarvan 

hieronder een samenvatting van de resultaten in 

de Kop van Noord-Holland. 

Knelpunten  
Hoofdfietsroutes zijn de belangrijkste routes 

tussen steden en dorpen en de belangrijkste 
routes binnen steden en dorpen. Zoals ook helaas 
door enkele ernstige ongevallen is gebleken, 

komen in de Kop gevaarlijke kruisingen voor. Ook 

ontbreken er goede fietsvoorzieningen, met 

name voor scholieren. Voor deze groep wordt in 

het rapport met name een fietspad langs het 

spoor van Schagen naar Den Helder aanbevolen. 

Een ander probleem is het landbouwverkeer. De 

steeds grotere en snellere machines wil men van 

de provinciale wegen weren, met name door het 

aanleggen van parallelwegen (gepland langs de 

N248 en de N241). Hiervoor worden zelfs 

vrijliggende fietspaden opgeofferd. Deze 

oplossing is duur. Bovendien is de combinatie van 

landbouwmachines en fietsers levensgevaarlijk. 

De afdeling Noord-Holland-Noord heeft diverse 

malen indringend op deze onwenselijke situatie 

gewezen. Rijkswaterstaat en de Provincie blijven 

echter dooft voor deze argumenten. Uit de 

plannen voor de reconstructie van de 

Westerterpweg (tussen de N248 en de Den 

Overseweg) blijkt echter, dat men wel degelijk 

deze gevaren onderkent.  

In het rapport pleit men dan ook voor een 

minder kostbare en fietsvriendelijkere oplossing. 

De landbouwmachines blijven op de provinciale 

wegen. Vlak vóór en na elke kruising/rotonde 

wordt een extra rijstrook aangelegd, speciaal 

voor deze machines. Het andere gemotoriseerde 

verkeer kan dan passeren, waardoor de risico’s 

van botsingen vele malen kleiner zijn. De afdeling 

heeft deze oplossing ook diverse malen 

aangegeven. 

Verenigingsnieuws 
• Maandag 20-11 verg. van Rennesstraat 6 

• Maandag 27-11 info Westerterpweg Hotel Lely 

Slootdorp 

Gevaarlijke situaties in de kop 
Behalve de gevaarlijke plannen voor menging van 

fiets- en landbouwverkeer op parallelwegen langs 

de N241 (Schagen – De Stolpen) en de N248 

(Zijdewind – Laschoterbrug) wordt de gevaarlijke 

kruising nabij de spoorwegovergang Keins richting 

Wadweg genoemd. Ook de inconsequente vorm-

geving van rotondes binnen de bebouwde kom in 

Den helder leidt tot gevaarlijke situaties. Ook de 

parallelweg langs de N9 is berucht. 

Ontbrekende fietsvoorzieningen  
Voor de vele scholieren die dagelijks van Kolhorn/ 

Barsingerhorn/Niedorp naar Schagen fietsen 

ontbreken veilige fietsroutes. Deze moeten 

aangelegd worden tussen de Frans Halsstraat en 

de T-splitsing De Snevert. Tussen deze laatste 

weg en de Burenweg en langs de Leekerweg in 

Barsingerhorn (zie afbeelding). 

“Nieuwe Banden” zoekt per onmiddellijk 

Een redacteur met 

• Een neus voor nieuws 

• Feeling voor fietsers 

De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 5 keer per 

jaar. Tijdsinvestering ongeveer 2 uur per nr.  

Stuur een mailtje of bel (0224)296926.  

 



 
 
 

 
Goedkoop en goed 

Wil je weinig geld uitgeven en stel je geen hoge eisen aan de lichtopbrengst, dan komt als 
koplamp de Smart White Led (€ 12,95) en als achterlicht de Cateye LD120II (€ 10,40) 
als beste uit de test van de Fietsersbond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur en degelijk 

Wil je makkelijk te monteren en betrouwbare  
 

 

 

 

 

 

 

Rotondes 
Over de ovonde is het laatste woord nog niet 

gesproken. In ieder geval kun je over de rotondes 

in Schagen zeggen, dat ze aangelegd zijn volgens 

de aanbevelingen van Duurzaam Veilig: binnen de 

bebouwde kom zijn ook fietsers op de de rotonde 

in de voorrang. Den Helder is daar bijzonder 

slordig en inconsequent in. Ook de rotonde bij 

Sintmaartenszee (fietsers uit de voorrang) en die 

van Middenmeer (niet toegankelijk voor fietsers) 

zijn fietsonvriendelijk. 

Fietspad Schagen - Dirkshorn 
Langs de N245 is er geen fietsverbinding van 

Schagen naar Dirkshorn. Voor een directere 

verbinding wil men een fietspad op redelijke 

afstand van deze drukke weg. Korter OK, maar 

aantrekkelijk? 

Kwaliteit fietspaden 
Mede door het meldpunt betreffende slecht 

onderhouden fietspaden, krijgen lokale en 

provinciale bestuurders het netwerk goed in beeld. 

Het fietspad tussen Schagen en Schagerbrug is 

gelukkig opgeknapt. Dat geldt ook voor het 

fietspad naar Zijdewind dat opnieuw geasfalteerd 

is. Men heeft echter verzuimd het op de juiste 

breedte te brengen. Voor een tweezijdig fietspad, 

waarop ook bromfietsers mogen rijden is het vaak 

veel te smal. 

BMW onder de skelters 

Weet u niets voor Sinterklaas? Dan is dit 

misschien iets voor uw kids. Kosten rond de 500 

Euro. Er is overigens ook een exemplaar voor 

volwassenen te koop voor het dubbele. Benieuwd 

wat er mee kan? Kijk naar de bewegende beelden 

op 

http://www.iconx.nl/retail/downloads/kmx1.wmv 

Heeft u een sterke maag, kijk dan eens naar de 

stunt van een fietser die op een flatgebouw ‘surft’: 

http://www.bofunk.com/video/3804/bike_surfing.

html 

 
 

Geen Fietsbalans in 2007 
Helaas stelt de gemeente Schagen geen 5000 euro 

ter beschikking voor dit zinvolle onderzoek. Op 

onze website www.fietsersbond.nl/schagen staat 

een uitgebreide samenvatting met aanbevelingen 

uit dit rapport.   

 
En eigenlijk heeft Schagen nog meer dan genoeg 

aan de aanbevelingen van 4 jaar geleden. Nieuwe 

kansen liggen er op de Markt (beperkte 

doordringbaarheid) en de aanleg van de Nesserlaan 

(huidige Nes voor fietsers?). 

De gemeente Den Helder onderzoekt momenteel 

nog de mogelijkheden. 

Landelijke politiek en de fiets 
Weet u nog niet waar u op gaat stemmen? De 

afdeling geeft geen advies in deze, maar kwam wel 

achter enkele opmerkelijke feiten. Voor de VVD en 

het CDA is de fiets geen issue. De PVDA vindt 

Nederland een ‘traditioneel fietsland’ (zooo). De 

SP wil het fietsgebruik stimuleren (hoe?) Groen 

Links maakt fietsbeleid tot speerpunt en wil 3000 

km. meer fietspaden, hetgeen stukken goedkoper 

is dan al die kilometers voor wegen die de files 

alleen verplaatsen en niet oplossen. In het 

onderzoek van de Fietsersbond komt de Christen-

Unie er wat fietsbeleid betreft het beste uit: 

‘jaloersmakend’ noemt de bond de fietsparagraaf 

van deze partij. 

 

Dit en ander fietsnieuws is te vinden op 

http://fietsen.web-log.nl/fietsen/ 

 

 


