
De landelijke Fietsersbond heeft in februari 2019 de Fietsvisie 2040 vastgesteld. 
Daarin wordt – rekening houdend met trends – de ambitie tot 2040 beschreven.

De afdeling Noordkop is gevraagd om u – leden van de gemeenteraad – inzicht te 
geven in de stand van zaken wat betreft de fietsnetwerken in de gemeente. 
Dat willen wij graag doen, aan de hand van de drie types fietsroutenetwerken, zoals 
die in de Fietsvisie 2040 worden genoemd:
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FIETSNETWERK 
SCHAGEN

Beeldvormende raadsvergadering 02-09-2019



1. Een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers, zoals kinderen, ouderen en mensen 
met een beperking

2. Het hoofdnet voor de fiets, zoals dat bijvoorbeeld door u is vastgesteld in het 
ambitieplan verkeer voor de stad Schagen

3. Een nieuw netwerk voor zware en snelle fietsen

Volgende dia
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Fietsvisie 2040
Drie fietsroutenetwerken:

1. Rustig netwerk voor kwetsbare fietsers

2. Hoofdnetwerk

3. Netwerk voor zware en snelle fietsers



Zoals gezegd is het ontwerp van het hoofdnetwerk voor de stad Schagen klaar. 
Scholierenroutes, routes naar winkelcentra en sportaccommodaties zijn ingetekend.  

De afdeling is momenteel – op verzoek van de verkeersambtenaren – bezig het 
netwerk voor het buitengebied in kaart te brengen. De stand van zaken laten wij u 
dadelijk zien.

De afdeling Noordkop heeft onder auspiciën van De Kop Werkt de tracés voor 
gewenste doorfietsroutes (voorheen snelfietsroutes genoemd) vastgesteld.

Samen met de buren heeft de afdeling Noordkop mogelijke aansluitingen naar 
Heerhugowaard, Alkmaar en West-Friesland ingetekend. Ook deze tracés zullen we u 
tonen.
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Wat is er al?

1. Plan voor hoofdnetwerk in stad Schagen

2. … hoofdnetwerk gemeente

3. … doorfietsroutes in de kop

4. … aansluitingen naar zuiden en oosten



Het hoofdnetwerk voor de stad Schagen is in kaart gebracht.

De volgende stap is het opstellen van een meerjarenbegroting en het reserveren van 
de benodigde gelden.

Het hoofdnetwerk bevat ook enkele ontbrekende schakels en onderdelen van het 
bestaande netwerk verdienen verbetering. Wat heeft daarbij prioriteit?

Tenslotte zal er een tijdpad vastgesteld moeten worden, wat er tijdens deze 
collegeperiode gerealiseerd zal worden.

Volgende dia
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Hoofdnetwerk stad Schagen

• Financiën reserveren

•Prioriteiten stellen

• Tijdpad opstellen



Het college wil van Schagen een fietsvriendelijke gemeente maken, met extra 
aandacht voor veilige fiets- en wandelroutes, met name van schoolgaande jeugd.  

De afdeling inventariseert momenteel, samen met de dorpsraden, het netwerk aan 
fietsroutes in het buitengebied. 

Waar zijn ontbrekende schakels, zoals langs de N245 naar Dirkshorn.

Waar rijden scholieren, waar zijn winkelcentra en andere voorzieningen die veel 
fietsers aantrekken.

De stand van zaken kunt u op Google Maps inzien, zoals hier afgebeeld, De link staat 
in de hand-out die u na afloop ontvangt.
De kaart is in ontwikkeling.

Volgende dia
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Hoofdnetwerk 
buitengebied

• Inventarisatie met dorpsraden

•Ontbrekende schakels

• Scholierenroutes

•Google Maps



Tijdens de jaarvergadering in januari 2019 hebben wij met de buurafdelingen van de 
Fietsersbond de doorfietsroutes naar het zuiden geschetst.

Volgende dia
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Doorfietsen

Richting Alkmaar



En ook de doorfietsroutes richting West-Friesland geschetst.

Ook deze zijn op GoogleMaps ingetekend. Diverse tracés komen ook in provinciale 
beleidsstukken voor.

Volgende dia
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Doorfietsen

Richting West-Friesland



De Fietsvisie beschrijft door middel van 4 thema’s hoe we met de fiets in 2040 
komen.

Thema 1 beschrijft de taken op het gebied van de openbare ruimte en leefbaarheid. 
Hier vertalen we dat naar de gemeente Schagen.

Op de website Verkeersveiligheid.nl kunt u o.a. cijfers vinden over de infrastructuur 
voor (brom-)fietsers in Schagen.
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/fietsinfrastructuur/
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/wegdekverlichting/
En over het aantal km wegdek per wegbeheerder in Schagen en de leeftijdsopbiouw:
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/gemeenten/

Wist u bijvoorbeeld, dat op 5,6% van de 80 km-wegen in de gemeente fietsers op de 
hoofdrijbaan rijden, dus zonder fietsvoorziening?

Volgende dia
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Fietsvisie 2040

1. Taken Ruimte en leefbaarheid

2020 Start uitvoering fietsnetwerk stad Schagen

2021 Ontwerp fietsnetwerk buitengebied klaar

2040 Aanleg fietsnetwerken

• Kwetsbare fietsers
• Hoofdnetwerk
• Zware en snelle fietsen

https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/wegdekverlichting/
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/wegdekverlichting/
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/gemeenten/


1. De Provincie Noord-Holland heeft een nota “Perspectief Fiets” geschreven. De rol 
van de tweewieler wordt de komende jaren steeds belangrijker en zal dan ook een 
structureel onderdeel van het investeringsprogramma van de gemeente moeten 
krijgen.

2. In Schagen is het gebruik van de fiets hoog: 43% van de verplaatsingen binnen de  
7,5 km en daarboven nog steeds 25-30%.

3. Worden de steeds langere bevoorradingstrucks tussen nu en 2040 geleidelijk 
vervangen door overslagstations, waarbij de laatste kilometers door bijvoorbeeld 
cargobikes worden verzorgd?  

Volgende dia
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Fietsvisie 2040
2. Mobiliteit

In 2040

• Fiets structureel onderdeel van investeringsprogramma gemeente 
Schagen

• 50% verplaatsingen binnen bebouwde kom per fiets

• 40% van bevoorradingen gebeurt kleinschalig en milieuvriendelijk



Helaas is het afgelopen jaar het aantal verkeersdoden onder fietsers weer gestegen. 
Tussen 2008 en 2017 vielen er in de gemeente Schagen 11 verkeersdoden.

Cijfers:
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/verkeersdoden/

Volgende dia
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Fietsvisie 2040

3. Gezondheid en veiligheid

In 2040

• 75% van Schagenezen haalt dagelijkse bewegingsnorm

• Dodelijke slachtoffers onder fietsers is 0%

• Totale fietsnetwerk van Schagen op hoogste veiligheidsniveau

https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/verkeersdoden/


Zelfstandig en veilig fietsen voor 8-jarigen is voorbehouden aan de directe, 
verkeersveilig ingerichte woonomgeving.

Volgende dia
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Fietsvisie 2040
4. Fietsplezier

• Alle Schagenezen hebben een veilige en comfortabele fiets

• Elke 8-jarige heeft voldoende fietservaring om zelfstandig en veilig 
te fietsen

• Ouderen kunnen blijven fietsen

• Fietsdiefstal radicaal terug gebracht



Wethouder Heddes, bij deze bieden wij u de Fietsvisie van de Fietsersbond aan 
alsmede een visitekaartje met onze website, waar u o.a. deze presentatie kunt 
inzien/downloaden en linken kunt vinden waarnaar verwezen is in de presentatie.

De raadsleden krijgen deze materialen via de griffie.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

_____________________________________________________________________

Deze presentatie, de kaart van het netwerk en achtergrondinformatie kunt u vinden 
op onze website:

https://noordkop.fietsersbond.nl/schakels/nieuws-uit-schagen/raad-langzaam-
verkeer/
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Aanbieden
Fietsvisie 2040

https://noordkop.fietsersbond.nl/schakels/nieuws-uit-schagen/raad-langzaam-verkeer/

