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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
In het kader van het Regionaal Ambitiedocument voor De Kop Werkt! werkt de provincie
Noord-Holland met de gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon samen
aan de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland. Ten behoeve van het borgen van
deze bereikbaarheid is een vertaling gemaakt van de fietsvisie van de provincie NoordHolland naar concrete doorfietsroutes en projecten in het gebied van de Kop.
In samenwerking met provincie en gemeenten wil De Kop Werkt! komen tot een regionaal
netwerk van kwalitatief hoogwaardige doorfietsroutes. Op 14 november 2018 is hiertoe door
Sweco een workshop georganiseerd met de gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en
Hollands Kroon, de Provincie Noord-Holland en leden van de Fietsersbond afdeling
Noordkop (zie bijlage 1). In dit rapport worden de uitkomsten van deze workshop
gerapporteerd.
1.2
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt kort gereflecteerd op het Perspectief Fiets van de provincie NoordHolland, en het ambitiebeeld voor de doorfietsroutes (verbindingen, kwaliteitseisen).
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het landschappelijk kader van de doorfietsroutes
besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de workshop gepresenteerd: per
verbinding is aangegeven welk tracé in de workshop is vastgesteld. Het betreft een
voorlopige selectie van kansrijke routes. Per tracé is een aantal aandachtpunten benoemd.
Ook worden voor de volledigheid de knelpunten besproken die door de Fietsersbond op de
tracés in een eerder stadium zijn geïdentificeerd1. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 besproken
welke vervolgstappen kunnen worden gezet om verder te werken aan de realisatie van de
doorfietsroutes.
1.3
Online kaart
De tracés en aandachtspunten zijn ook uitgewerkt in een onlinekaart. Deze is te vinden via
https://arcg.is/n99zT. De aandachtspunten zijn aan te klikken en bevatten aanvullende
informatie.

1

Inventarisatie Fietsersbond voor provincie Noord-Holland, oktober 2016. Rapportage is te raadplegen via:
https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fietspaden/Beleidsdocumenten/Knelpunten_in_het_hoofdfietsnetwerk_N
oord_Holland_2016.org

4 (26)

2

Ambitie doorfietsroutes provincie Noord-Holland

Het realiseren van een regionaal doorfietsroutenetwerk is een van de opgaven die is
geformuleerd in het Perspectief Fiets van de provincie Noord-Holland. Dit Perspectief is op
11 december vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van de provincie. Het
doorfietsroutenetwerk kan de regionale verplaatsingen per fiets stimuleren en faciliteren
tussen belangrijke woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OVknooppunten en recreatiegebieden. In het Perspectief Fiets is een ambitiebeeld
opgenomen, waarin het voorlopige netwerk is gedefinieerd (zie Figuur 1).

Figuur 1 - Ambitiebeeld doorfietsroutes (bron: Perspectief Fiets, Provincie Noord-Holland)
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Centraal bij realisatie van het doorfietsroutenetwerk staan de betrouwbaarheid, samenhang,
herkenbaarheid, aantrekkelijkheid, en het gemak waarmee de route gebruikt moet kunnen
worden.
In het kader van de betrouwbaarheid dienen doorfietsroutes de fietsers gedurende een rit
van het eenzelfde kwaliteitsniveau te voorzien. Zo dient naast elkaar fietsen altijd mogelijk
te zijn, en is er voldoende ruimte om in te halen. Bij het ontwerp zijn snelheden van 30 km/u
uitgangspunt. Dit vraagt om voldoende breedte, ruime bochten, comfortabele ondergrond en
adaptieve verlichting. Wat betreft de kwaliteitseisen voor de dwarsdoorsnedes van de
doorfietsroutes sluit de provincie Noord-Holland aan bij de eisen die worden
voorgeschreven door het CROW.
Tabel 1

Kwaliteitseisen doorfietsroutenetwerk Provincie Noord-Holland
(Bron: Perspectief Fiets, Provincie Noord-Holland)

In het kader van herkenbaarheid wordt binnen samenwerkingsverband Tour de Force door
provincies samengewerkt aan een nieuwe standaard voor bewegwijzering van fietsroutes.
De provincie Noord-Holland geef in het Perspectief Fiets aan de ontwikkelingen te volgen,
en een nieuwe standaardpas toe te passen als deze is vastgelegd in landelijke
aanbevelingen en duidelijk is welke kosten eraan verbonden zijn.
De provincie erkent in het Perspectief Fiets dat de routes in de basis vaak al aanwezig zijn.
Waar dit het geval is, gaat het om het naadloos verbinden en opwaarderen van delen van
de route door middel van verbeterde infrastructuur.
Voor uitvoering is nadere uitwerking noodzakelijk. Voor uitwerkingsplannen, financiering en
het creëren van lokaal draagvlak vraagt de provincie ondersteuning van gemeenten en
regio’s. Partners worden uitgedaagd om samen met de provincie tot breed gedragen
uitwerkingsplannen te komen, maar de provincie gaat ook met alle regio’s actief in gesprek
over het netwerk. Zodra overeenstemming is bereikt over de uitvoering van de gewenste
verbinding(en) en er een gezamenlijke intentie is tot financiering, wordt samen verder
gewerkt aan concretisering van de plannen, inclusief routekeuze en ontwerp.
Tijdens de workshop zijn kansrijke doorfietsrouteverbindingen gedefinieerd tussen
verschillende bestemmingen in de Kop van Noord-Holland. Tijdens de workshop is echter
bepaald dat het ambitieniveau per verbinding kan verschillen. De provincie Noord-Holland
heeft een aantal kenmerken vastgesteld waaraan doorfietsroutes dienen te voldoen, maar
op sommige verbindingen kan een hoger ambitieniveau worden nagestreefd (bijvoorbeeld
uit oogpunt van aantallen fietsers of inpassing in het landschap).
Wel is van belang dat er essentiële herkenbaarheidskenmerken worden benoemd, waaraan
de gebruiker de fietsroute kan herkennen. Bewegwijzering vormt daarbij een van de
belangrijke onderdelen. Dit dient nader te worden bepaald bij het uitwerken van de tracés
op intergemeentelijk en provinciaal niveau.
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3

Doorfietsroutes in het landschap van de Kop van NoordHolland

Fietsen in de Kop van Noord-Holland is fietsen met de wind, op dijken en over lange
polderlijnen. De beleving van de fietsrit wordt sterk beïnvloed door het landschap, en
daarmee de onstaansgeschiedenis van dit landschap.
Landschap van de Kop
Het landschap van de Kop wordt gedomineerd door de zee en de wind. Fietsend beweegt
men zich met zicht over de voormalige zeebodem. Deze werd gekenmerkt door kreken en
droogvallende platen en kan het best vergeleken worden met het Waddengebied. Door het
hoger gelegen land te bedijken en de zandplaten aan te dijken, is in de loop van de tijd een
stelsel van polders ontwikkeld tussen de oude eilanden zoals Texel en Wieringen, en het
min of meer vaste land van Westfriesland. De pragmatische inrichting en verkaveling van
polders heeft tot lange rechte lijnen door het landschap geleid. Dijken, kreken en de hoger
gelegen gebieden zorgen voor een onderbreking in het open polderlandschap.
In dit open landschap is de altijd aanwezige wind niet alleen voelbaar, maar ook zichtbaar.
De overheersende zeewind bepaalt wat er groeit en hoe dat groeit; iepen, abelen, esdoorns
komen er veel voor. Vrijwel alle singelbeplanting is schuin geschoren en laanbeplanting is
scheef gewaaid. De takken zijn richting het noordoosten gegroeid. De overvloedige wind,
wordt aangevuld met in verhouding tot de rest van Nederland veel zonnige dagen en (ook
aangenaam voor de fietser) weinig regen.
De vele ringvaarten van de aandijkingen en de gegraven kanalen voor het transport naar
zee en naar Amsterdam zorgen ervoor dat de doorfietsroutes in belangrijke mate door de
positie van bruggen en pontjes bepaald worden. Net zo dwingend als deze punten is de
structuur van de polderwegen. Recht toe recht aan en zonder omwegen en sluipwegen. De
dijken zorgen voor de verknoping van de routes door de verschillende polders. Waar men
ook fietst, er is altijd een directe verbinding met de geschiedenis van het door mensen
gemaakte landschap.
Inpassingsprincipe doorfietsroutes
De kenmerken van het landschap zijn beschreven in de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland. Deze geven een goed inzicht in de
kwaliteiten van de verschillende gebieden en hoe daar op een passende manier
ontwikkelingen in plaats kunnen vinden. Want ondanks de gezamenlijke oorsprong en
overeenkomende kenmerken, is er per deelgebied veel variatie op het vaste thema van
nieuwe polders tussen oud land. Dat is een van de krachten van de Kop: de samenhang en
verscheidenheid.
Bij de uitwerking van doorfietsroutes is het daarom belangrijk dat de polders en dijken hun
eigen kenmerkende profiel en samenhang behouden. Bij een doorfietsroute door dit
landschap is niet de eenheid over de hele route, maar de verscheidenheid het uitgangspunt.
Per weg- of gebiedsdeel kan de route worden ingepast, gebaseerd op de aanwezige
kenmerkende structuur en elementen. Bij elkaar levert dit een gevarieerde en aantrekkelijke
route op die niet alleen snel is, maar door de positieve beleving ook snel voelt.
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4

Doorfietsroutes in de Kop van Noord-Holland

In dit hoofdstuk worden de verschillende verbindingen besproken die tijdens de workshop
als kansrijke verbinding naar voren zijn gekomen. In onderstaande kaart is een overzicht
gegeven van de verschillende verbindingen die samen het kansrijke doorfietsroutenetwerk
vormen voor de Kop van Noord-Holland.
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4.1

Den Burg – ’t Horntje

Tracé
Tijdens de workshop is vastgesteld dat de doorfietsroute tussen Den Burg en ’t Horntje
(veerboot) langs de Pontweg dient te worden gerealiseerd. Hiervan werd gesteld dat dit de
enige realistische doorfietsroute is tussen beide punten. Een alternatieve recreatieve route
wordt momenteel aan de oostzijde buitendijks gerealiseerd (Prins Hendrik Zanddijk, niet
zichtbaar op de kaart). Ook ten westen van de doorfietsroute is een recreatieve route tussen
Den Burg en ’t Horntje beschikbaar (deels over de Hoornderweg).
Aandachtspunten
Bij het realiseren van de route dient rekening te worden gehouden met een aantal
aandachtspunten:
• Tijdens de workshop is besproken dat aandacht kan uitgaan naar een betere bebording
bij aankomst op het eiland Texel. Zo kunnen fietsers direct de ‘goede’ kant van de weg
kiezen richting Den Burg, waarmee het aantal oversteekbewegingen later op de route
wordt geminimaliseerd. Ook kan aan fietsers bij aankomst op het eiland door
bewegwijzering de keuze worden geboden tussen de snelle route (doorfietsroute
Pontweg), of één van de recreatieve routes aan de oost- of westzijde.
• Een ander aandachtspunt volgens workshop-deelnemers is dat de route saai kan
worden bevonden. Aantrekkelijkheid wordt echter in dit geval ondergeschikt gesteld aan
de mate van directheid en snelheid in de verbinding.
Knelpunten Fietsersbond
• Op de route Pontweg bevindt zich een knelpunt vastgesteld door de Fietsersbond. Het
betreft hier een ontbrekend oversteek-eiland, waardoor fietsers de tweebaansweg in één
keer dienen over te steken.
Vervolgstappen
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute gaan met elkaar in
gesprek (gemeente Texel, provincie Noord-Holland, andere mogelijke belanghebbenden
zoals TESO).
• Definitief vaststellen van het tracé van de doorfietsroute tussen Den Burg en ’t Horntje.
• Nader uitwerken maatregelen.
Maatregelen
Nr.
Maatregel
1.0
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen definitieve route
1.1
Oversteekeiland Pontweg
1.2
Betere bebording nabij veerpont
1.3
Aantrekkelijkheid route verbeteren

Partijen
Prov. NH, Gemeente Texel
Gemeente Texel, Prov. NH
Gemeente Texel, TESO
Gemeente Texel, Prov. NH

9 (26)

10 (26)

4.2

Den Helder – Julianadorp

Tracé
Tussen Den Helder en Julianadorp volgt de doorfietsroute de as Nieuweweg – Langevliet.
Aan de westzijde van deze route ligt momenteel al een tweerichtingsfietspad.
Aandachtspunten
• In Den Helder moet de doorfietsroute worden doorgetrokken tot aan de veerhaven.
De fietsroute en bewegwijzering zijn hier momenteel onduidelijk.
• Iets verder zuidelijk dient een aantakking te worden gerealiseerd van station Den HelderZuid op de doorfietsroute.
Knelpunten Fietsersbond
Op het tracé van de doorfietsroute zijn drie knelpunten geïdentificeerd door de
Fietsersbond:
• In het zuiden van Den Helder is de huidige fietsstrook te smal voor een gebiedsontsluitingsweg.
• Bij binnenkomst in Julianadorp oordeelt de Fietsersbond dat het huidige wegdek van het
fietspad slecht is, en daarom onveilig.
• Op de kruising Schoolweg-Langevliet in Julianadorp zijn de fietsvoorzieningen van
slechte kwaliteit en ontbreken oversteekeilanden.
In de workshop zijn ook alternatieve (door)fietsroutetracés gedefinieerd als verbinding
tussen Den Helder en Anna Paulowna. Deze worden onder 4.3 besproken.
Vervolgstappen
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute gaan met elkaar in
gesprek (gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland, andere mogelijke
belanghebbenden).
• Definitief vaststellen van het tracé van de doorfietsroute tussen Den Helder en
Julianadorp, en tracé(s) van de regionale doorfietsroutes.
• Nader uitwerken maatregelen.
Maatregelen
Nr.
Maatregel
2.0
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen route
2.1
Bewegwijzering fietsroute in Den Helder
2.2
Aantakking doorfietsroute naar Den
Helder Zuid
2.3
Bredere fietsstroken en
fietsvoorzieningen Julianadorp

Partijen
Prov. NH, Gemeente Den Helder
Gemeente Den Helder, Prov. NH
Gemeente Den Helder, Prov. NH
Gemeente Den Helder, Prov. NH
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4.3

Julianadorp – Anna Paulowna

Tracé
Tussen Julianadorp en Anna Paulowna leidt de doorfietsroute via de pont over het
Noordhollandsch Kanaal grotendeels langs de Molenvaart. De precieze route door Anna
Paulowna dient nader te worden bestudeerd. Daarnaast is tijdens de workshop ook
gesproken over alternatieve routes tussen Den Helder en Anna Paulowna. In zuidelijke
richting vanaf Den Helder leidt een route langs de Rijksweg. Een aantakking op de
doorfietsroute vanaf de Langevliet leidt in westelijke richting via de Kooy en Breezand naar
de doorfietsroute langs de Molenvaart in de richting van Anna Paulowna.
Aandachtspunten
• Het ambitieniveau moet voor de alternatieve routes (in zuidelijke richting vanaf Den
Helder langs de Rijksweg; vanaf de Langevliet in westelijke richting via de Kooy en
Breezand naar de doorfietsroute langs Molenvaart) in nader overleg worden bepaald.
• Vanaf bedrijventerrein Kooypunt dient een aansluiting naar de kust te worden
gerealiseerd.
• Tussen Langevliet en de veerpont is sprake van een missing link, ten noorden van
Noorderhaven. Momenteel dienen fietsers door Noorderhaven heen te fietsen om de
pont te bereiken.
• Fietsers op deze doorfietsroute dienen gebruik te maken van de pont over het
Noordhollandsch Kanaal.
Knelpunten Fietsersbond
Op het traject Julianadorp – Anna-Paulowna heeft de Fietsersbond bij binnenkomst in Anna
Paulowna twee knelpunten geïdentificeerd:
• Op het fietspad langs de Molenvaart ter hoogte van het spoor is sprake van slecht
wegdek.
• Vanaf Molenvaart naar het station is daarnaast geen wegwijzer naar het station en is het
wegdek en de belijning op het (brom)fietspad ondermaats.
Vervolgstappen
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute(s) en de regionale
fietsroutes(s) gaan met elkaar in gesprek (gemeente Den Helder, gemeente Hollands
Kroon, provincie Noord-Holland, andere mogelijke belanghebbenden).
• Definitief vaststellen van het tracé van de doorfietsroute tussen Julianadorp en AnnaPaulowna, en tracé(s) van de regionale doorfietsroutes.
• Nader uitwerken maatregelen.
Maatregelen
Nr.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

Maatregel
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen route
missing link tussen Langevliet en de Veerpont,
ten noorden van Noorderhaven
Pont NH kanaal, verminderen wachttijd
Bewegwijzering Molenvaart
Nadere uitwerking regionale fietsroute Den
Helder-Anna Paulowna

Partijen
Prov. NH, Gemeente Den Helder,
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Den Helder, Prov. NH
Prov. NH
Gemeente Hollands Kroon, Prov. NH
Gemeente Den Helder, Gemeente
Hollands Kroon, Prov. NH
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4.4

Anna Paulowna – Schagen

Tracé
Het tracé van de doorfietsroute tussen Anna Paulowna en Schagen loopt vanaf Anna
Paulowna in zuidelijke richting langs de Lagedijk/het Oude Veer. Vanaf Oudesluis loopt de
route langs de Slikkerdijk en dan in zuidwestelijke richting langs de Grote Sloot. Het voorstel
is om de route vanaf de Grote Sloot in zuidelijke richting aan de oostkant van het spoor aan
te laten sluiten op de Westfriese Omringdijk. Vanaf daar is er een westelijke en oostelijke
verbinding met Schagen.
Aandachtspunten
• Het deel van de doorfietsroute dat tussen Grote Sloot en de Westfriese Omringdijk langs
het spoor leidt is momenteel nog een missing link. Fietsers dienen momenteel in
westelijke richting om te fietsen.
• Ook verder zuidelijk is een missing link geïdentificeerd tussen de Westfriese Omringdijk
en de Trapweg (aansluiting Groenweg/Westerweg).
Knelpunten Fietsersbond
• Van Grote Sloot naar Ruigeweg Oudesluis ontbreekt een fiets- en voetgangersbrug over
Grote Sloot nabij het spoor. Deze brug is volgens de Fietsersbond noodzakelijk omdat
veel fietsers aan de rustige kant van de grote sloot fietsen om de Slikkerdijk en de Grote
Sloot te mijden.
Vervolgstappen
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute gaan met elkaar in
gesprek (gemeente Hollands Kroon, gemeente Schagen, provincie Noord-Holland,
andere mogelijke belanghebbenden zoals ProRail).
• Definitief vaststellen van tracé(s) van de doorfietsroute(s) tussen Anna Paulowna en
Schagen.
• Nader uitwerken maatregelen.
Maatregelen
Nr.
Maatregel
4.0
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen route
4.1
Missing link tussen Grote Sloot en de
Westfriese Omringdijk langs het spoor
4.2
Studie fiets- en voetgangersbrug over Grote
Sloot nabij het spoor
4.3
Missing link tussen Westfriese Omringdijk en
Trapweg incl. extra brug

Partijen
Prov. NH, Gemeente Hollands
Kroon, Gemeente Schagen
Gemeente Schagen, Prov.
NH, Prorail
Gemeente Schagen, Prov.
NH, Prorail
Gemeente Schagen, Prov.
NH, Prorail
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4.5

Schagen – Warmenhuizen

Tracé
Vanuit Schagen loopt de doorfietsroute in zuidelijke richting langs de N245. Ter hoogte van
De Banne gaat de route in westelijke richting naar Tuitjenhorn. Ten zuidwesten van
Tuitjenhorn splitst de route: in westelijke richting leidt de doorfietsroute naar Petten. In
zuidelijke richting leidt de route door Warmenhuizen in de richting van Alkmaar.
Aandachtspunten
• Ten zuiden van Schagen is een missing link geïdentificeerd. De doorfietsroute zou daar
door de woonwijk kunnen lopen.
• Verder naar het zuiden ontbreken fietsvoorzieningen parallel aan de N245.
• Vanaf Tuitjenhorn in westelijke richting moet worden nagedacht over een snelle
verbinding naar Petten.
• Ten zuiden van Warmenhuizen in de richting van Alkmaar ontbreken eveneens
fietsvoorzieningen.
Knelpunten Fietsersbond
De Fietsersbond heeft op het traject Schagen – Warmenhuizen twee knelpunten
geïdentificeerd:
• In het zuiden van Schagen is volgens de Fietsersbond genoeg ruimte voor een zuidelijke
verbinding in de vorm van een doorfietsroute. Deze verbinding is ook als missing link
geïdentificeerd in de workshop.
• In Warmenhuizen identificeerde de Fietsersbond een probleem met hoge autosnelheden
op een traject waar veel fietsers van en naar een sportterrein gaan. Dit knelpunt is
inmiddels opgelost.
Vervolgstappen
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute gaan met elkaar in
gesprek (gemeenten Schagen, Langedijk, Heerhugowaard, (eventueel Alkmaar en
Bergen), provincie Noord-Holland, andere mogelijke belanghebbenden).
• Definitief vaststellen van het tracé van de doorfietsroute tussen Schagen en
Warmenhuizen, en tracé(s) van de regionale doorfietsroutes.
• Nader uitwerken maatregelen.
Maatregelen
Nr.
Maatregel
5.0
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen route
5.1
5.2
5.3
5.4

Missing link ten zuiden van Schagen door
woonwijk
Missing link fietsvoorzieningen langs N245
Fietsvoorzieningen Warmenhuizen
Fietsverbinding richting Petten

Partijen
Prov. NH, Gemeente
Schagen, evt. andere
bovengenoemde gemeenten.
Gemeente Schagen, Prov. NH
Gemeente Schagen, Prov. NH
Gemeente Schagen, Prov. NH
Gemeente Schagen, Prov. NH
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4.6

Schagen – Heerhugowaard

Tracé
Vanuit Schagen zijn naar Heerhugowaard twee doorfietsroutes gedefinieerd. De westelijke
route is deels hetzelfde traject als de route naar Tuitjenhorn/Warmenhuizen. Ter hoogte van
de Banne gaat deze route naar het zuidoosten via Oudkarspel naar Heerhugowaard.
De oostelijke route volgt de Provincialeweg/N241 tot aan de kruising met de N242.
Aantakkingen op deze route kunnen worden gerealiseerd vanaf ’t Veld en Waarland.
Ten zuiden van de kruising met de N242 loopt de doorfietsroute over de Middenweg via
De Noord naar Heerhugowaard. Daarnaast is gesproken over een alternatieve, kansrijke
doorfietsroute die tussen het spoor en de Middenweg in loopt.
Aandachtspunten
• Op de westelijke route is als aandachtspunt benoemd dat een fietsknooppunt kan
worden gerealiseerd tussen noord-zuid en oost-westverbindingen, ter hoogte van het
spoor. Dit knooppunt kan een alternatief vormen voor de kruising Smuigelweg / N242 /
spoorweg.
• Van de regionale fietsroute naar Heerhugowaard parallel aan het spoor is een groot deel
nog missing link. Hier zou deels gebruik kunnen worden gemaakt van bestaande wegen
(Stationslaan, doodlopend; en Altonstraat). Hier wordt momenteel nader onderzoek naar
gedaan.
Knelpunten Fietsersbond
• Bij binnenkomst in Heerhugowaard op de Middenweg spreekt de Fietsersbond van een
gevaarlijke oversteek voor fietsers door het ontbreken van een tweerichtingenfietspad.
Vervolgstappen:
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute gaan met elkaar in
gesprek (gemeenten Schagen, Langedijk, Heerhugowaard, provincie Noord-Holland,
andere mogelijke belanghebbenden).
• Definitief vaststellen van tracé(s) van de doorfietsroute(s) tussen Schagen en
Heerhugowaard, en tracé(s) van de regionale doorfietsroutes.
• Nader uitwerken maatregelen.
Maatregelen
Nr.
Maatregel
6.0
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen route
6.1
6.2

Fietsknooppunt als alternatief voor
Smuigelweg / N242 / spoorweg
Missing link fietsroute langs spoor richting
Heerhugowaard

Partijen
Prov. NH, Gemeente
Schagen, Gemeente
Heerhugowaard
Gemeente Heerhugowaard,
Gemeente Schagen, Prov. NH
Gemeente Heerhugowaard,
Gemeente Schagen, Prov. NH
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4.7

Hippolytushoef – Wieringerwerf

Tracé
De doorfietsroute loopt vanaf Hippolytushoef via de Kleverweg naar de A7, en parallel aan
de A7 richting het zuiden naar Wieringerwerf. Ook is tijdens de workshop besproken dat de
verbinding naar Den Oever, die aansluit op het traject Hippolytushoef – Wieringerwerf,
aantrekkelijker kan worden gemaakt. Of op dit traject het ambitieniveau van een
doorfietsroute benodigd is, is in de workshop niet besloten, en moet nader worden bepaald.
Aandachtspunten
• De exacte routering van de doorfietsroute door Wieringerwerf is nog nader te bepalen, in
verband met nieuwe ontwikkelingen van de sport- en scholengemeenschap De Terp.
Knelpunten Fietsersbond
• De Fietsersbond heeft op dit traject geen knelpunten geïdentificeerd.
Vervolgstappen
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute gaan met elkaar in
gesprek (gemeente Hollands Kroon, provincie Noord-Holland, andere mogelijke
belanghebbenden).
• Definitief vaststellen van het tracé van de doorfietsroute tussen Hippolytushoef en
Wieringerwerf, en tracé van de regionale doorfietsroute.
• In beeld brengen van benodigdheden voor het realiseren van de routes.
• Opstellen kostenramingen.
• Opstellen schetsontwerpen.

Maatregelen
Nr.
Maatregel
7.0
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen route
7.1
Doorfietsroute door Wieringerwerf in relatie
tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
7.2
Aansluiting regionale fietsroute richting Den
Oever (veiligheid)

Partijen
Prov. NH, Gemeente Hollands
Kroon
Gemeente Hollands Kroon,
Prov. NH
Gemeente Hollands Kroon,
Prov. NH
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4.8

Wieringerwerf – Agriport A7

Tracé
Vanuit Wieringerwerf loopt het tracé in zuidelijke richting langs de N240/Medemblikkerweg.
Vervolgens splitst de route in een oostelijke en westelijke route langs Agriport A7 naar het
zuiden: oostelijk blijft de route de N240 volgen tot aan de Medemblikkersluisweg. Hier kan in
oostelijke richting een aansluiting worden gerealiseerd op Medemblik. Ten westen van
Agriport A7 volgt de route de Flevoweg langs de A7 tot aan de Medemblikkersluisweg. De
route loopt in zuidelijke richting verder door tot aan de Dijkweg, waar uiteindelijk een
verbinding naar Hoorn kan worden gerealiseerd.
Aandachtspunten
• Of op elk tracé het ambitieniveau van doorfietsroutes moet worden nagestreefd, moet
nader worden bepaald.
• Tijdens de workshop zijn geen specifieke aandachtspunten benoemd voor deze tracés.
Knelpunten Fietsersbond
• De Fietsersbond heeft op dit traject geen knelpunten geïdentificeerd.
Maatregelen en vervolgstappen
• Bepalen benodigd kwaliteitsniveau van de verschillende routes.
• Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de doorfietsroute gaan met elkaar in
gesprek (gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Opmeer, provincie Noord-Holland,
andere mogelijke belanghebbenden zoals Agriport A7).
• Definitief vaststellen van tracé(s) van de doorfietsroute(s) tussen Wieringerwerf en
Agriport A7, en aantakkingen in zuidelijke (Hoorn) en oostelijke richting (Medemblik).
• Nader uitwerken maatregelen.
Maatregelen
Nr.
Maatregel
8.0
Toetsen fietsroute aan kwaliteitseisen
doorfietsroute en vaststellen route
8.1
Aansluiting fietsroute Agriport – Medemblik
(alternatief)
8.2

Aansluiting doorfietsroutes in zuidelijke
richting (ri Hoorn)

Partijen
Prov. NH, Gemeente Hollands
Kroon
Gemeente Hollands Kroon,
Gemeente Medemblik, Prov.
NH
Gemeente Hollands Kroon,
Gemeente Medemblik, Prov.
NH
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5

Aanbevelingen voor vervolg

In de workshop zijn verschillende tracé-opties besproken. Bij de deelnemers aan de
workshop was snel overeenstemming over het tracé van de meeste doorfietsroutes.
Daarmee is gekomen tot een voorlopige definitie van de meest kansrijke doorfietsroutes. De
provincie heeft in het Perspectief Fiets een aantal kenmerken geformuleerd waaraan
doorfietsroutes dienen te voldoen. Op sommige verbindingen is een hoger ambitieniveau
mogelijk wenselijk. Dit gemeenschappelijk beeld moet verder worden uitgewerkt op
intergemeentelijk en provinciaal niveau. De uitdaging is om de fietsroutes in te passen in het
typerende landschap van de Kop van Noord-Holland, waarbij de routes wel herkenbaar zijn
voor de gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld door enkele essentiële herkenbaarheidskenmerken
te benoemen (onder andere bewegwijzering).
Het is ook van belang om gemeenten die gelden als ‘randgemeente’ van de Kop van NoordHolland (bijvoorbeeld de gemeenten Medemblik, Opmeer, Heerhugowaard, Alkmaar,
Bergen), te betrekken in het besluitvormingsproces over de tracés van het
doorfietsroutenetwerk. Zo kan de integraliteit van het doorfietsroutenetwerk worden
gegarandeerd, en kunnen aansluitingen op andere doorfietsroutes worden gerealiseerd.
Tot slot is het zaak om het op basis van vastgestelde eisen eens te worden op definitieve
tracés, deze op papier verder uit te werken en daarmee ook een indicatie van de kosten te
kunnen ramen, alsmede een planning te kunnen opstellen.
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Bijlage 1: deelnemers workshop
Diederik Schrama, provincie Noord-Holland
Jan-Albert de Leur, provincie Noord-Holland
Ronald Bon, De Kop Werkt!
Hans Meijer, gemeente Texel
Willem Vermeulen, gemeente Den Helder
Bart Wijnands, gemeente Den Helder
Jeffrey Koops, gemeente Hollands Kroon
Brian Rietveld, gemeente Schagen
Alex van der Leest, Fietsersbond Castricum
Charles van der Mark, Fietsersbond Noordkop
Arjan Ligthart, Fietsersbond en verkeersoverleg gemeente Hollands Kroon
Willem Scheper, Sweco Nederland B.V.
Durk de Vries, Sweco Nederland B.V.
Inge Mijnders, Sweco Nederland B.V.
Paul Plazier, Sweco Nederland B.V.
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