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Voortgang oplossen provinciale en gemeentelijke 

fietsknelpunten  

1.  Doel en werkwijze van de knelpuntenaanpak  

Vooruitlopend op het Perspectief Fiets en het Programma Fiets wilde de provincie in het kader van 

het coalitieakkoord “Ruimte voor de Groei” (2015-2019) een impuls geven aan het fietsnetwerk 

van Noord-Holland. Hierbij is ingezet op mogelijk snel op te lossen fietsknelpunten, met primair 

de focus op provinciaal areaal.  

In de PS-Voordracht 2018-26 is een lijst gepresenteerd van de meest urgente knelpunten in zowel 

het regionale als het lokale fietsnetwerk. Deze lijst is een selectie uit de inventarisatie van 

fietsknelpunten uitgevoerd door de Fietsersbond in 2016. Op 13 maart 2018 is door PS besloten 

om € 16 miljoen te investeren in 14 fietsknelpunten op provinciaal areaal en € 7 miljoen via 

subsidies te investeren in 39 fietsknelpunten op gemeentelijk areaal.  

Totstandkoming selectie fietsknelpunten  

De Fietsersbond voerde de inventarisatie in 2016 uit met als resultaat een lijst van in totaal 308 

fietsknelpunten. 37 van deze knelpunten liggen binnen het fietsnetwerk dat in beheer is bij de 

provincie. 271 knelpunten liggen binnen het fietsnetwerk dat in beheer is bij gemeenten. De 

gesignaleerde knelpunten zijn verschillend van aard. De meeste knelpunten hadden betrekking 

op wegvakken. Het ging om ontbrekende schakels in het fietsnetwerk, onveilige kruispunten voor 

fietsers, te weinig comfort of breedte van het fietspad of onveiligheid door te hoge snelheden van 

het overige verkeer.  

Knelpunten op provinciaal areaal 

In de Commissie Mobiliteit en Financiën van 13 februari 2017 is afgesproken dat er een 

investeringslijst zou komen met de meest urgente knelpunten binnen het Regionale Fietsnetwerk. 

Dit resulteerde in 14 provinciale knelpunten die zijn opgenomen in de investeringslijst in de PS-

Voordracht 2018-26. De verzameling knelpunten is in het Provinciaal Meerjarenprogramma 

Infrastructuur (PMI), tegenwoordig het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI),  

opgenomen als één maatregel “Alg-43 Oplossen fietsknelpunten”. 

De overige knelpunten vielen af, met verschillende redenen:    

1. Drie knelpunten zijn afgevallen, omdat de door de Fietsersbond voorgestelde oplossing 

niet mogelijk is en een andere oplossing niet voor de hand ligt. 

2. Tien aangewezen knelpunten waren reeds als project opgenomen in (toentertijd) het 

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI).  

3. Tien knelpunten zijn dermate ingewikkeld of ingrijpend dat de realisatie naar verwachting 

niet binnen enkele jaren plaats kan vinden. Deze knelpunten blijven in beeld binnen het 

Regionaal Toekomstbeeld Fiets (RTF), dat een looptijd heeft tot 2040. 

Knelpunten op gemeentelijk areaal 

Van de door de Fietsersbond aangewezen knelpunten op gemeentelijk areaal is bekeken welke 

zich in de nabijheid van openbaar vervoer (OV) of scholen bevinden. Dit heeft tot een prioritering 
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geleid. Van de oorspronkelijke groslijst zijn er 50 knelpunten overgebleven. Deze eerste schifting 

is aan de gemeenten zelf voorgelegd met als doel te bepalen of de knelpunten ook 

overeenkwamen met de gemeentelijke prioriteiten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een lijst met 

39 knelpunten op gemeentelijk areaal. Gemeenten konden subsidie aanvragen voor het oplossen 

van lokale knelpunten. 

2.  Resultaten op hoofdlijnen 

Stand van zaken aanpak provinciale knelpunten 

De fietsknelpunten-aanpak had als doel een impuls geven aan het fietsnetwerk van Noord-Holland 

door middel van snel op te lossen knelpunten met primair de focus op provinciaal areaal. Het is 

gebleken dat de meeste fietsknelpunten complexer zijn dan in eerste instantie werd gedacht, 

waardoor er minder snel een oplossing kan worden gevonden en gerealiseerd. Een overzicht van 

de projecten op provinciaal areaal is opgenomen in bijlage A. De huidige status van deze 14 

fietsknelpunten is: 

- Gerealiseerd:  2 knelpunten. 

- Realisatiefase:  2 knelpunten. 

- Planfase:  1 knelpunt. 

- Studiefase:  9 knelpunten.  

 

Er zijn drie hoofdredenen voor het achterblijven van realisatie bij de doelstelling: 

a. Matig regionaal draagvlak: Omdat de knelpunten nog niet bestuurlijk waren ingebed, 

bijvoorbeeld binnen een regionale samenwerking, een doorfietsroute-aanpak, of als 

onderdeel van intentie- en uitvoeringsverklaringen, wordt nut- en noodzaak van de 

projecten regelmatig ter discussie gesteld. Dit leidt tot vertraging, scopewijzigingen etc. 

Zie ook punt b. Aanvullend lagen de prioriteiten bij gemeenten door de Coronacrisis de 

afgelopen twee jaar niet bij deze knelpunten. 

b. Complexiteit: In eerste instantie leken de knelpunten eenvoudig en snel op te lossen. 

Echter, de specifieke situaties bleken toch complexer dan aanvankelijk ingeschat. Dit 

komt bijvoorbeeld door extra benodigde afstemming, procedures en de verschillende 

opgaven in het projectgebied, zoals natuur, landschap, omgevingsprojecten, 

grondaankoop of waterhuishouding. 

c. Onvoldoende ambtelijke capaciteit: Bij het inschatten van de capaciteit is gerekend op 

eenvoudige oplossingen. Zodoende was er onvoldoende rekening gehouden met de  

hierboven genoemde complexiteit en draagvlakproblematiek. Er was daardoor 

onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van de projecten, van studiefase 

tot en met realisatiefase.  

Om te zorgen dat op de fietsknelpunten voortgang wordt geboekt is er sinds september 2021 

extra capaciteit ingezet, specifiek voor de studiefasen van de fietsknelpunten. Het streven is om 

eind 2022 de meeste studiefasen af te ronden óf een voorstel voor het vervolg gereed te hebben.  

Knelpunten die zijn ingebed in een omvangrijker project, zoals een doorfietsroute of 

trajectstudie, zullen een langere uitvoeringstermijn hebben. Een voorbeeld hiervan is de N240-05. 
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Leerpunten voor aanpak knelpunten 

De belangrijkste leerpunten uit de fietsknelpuntenaanpak zijn:  

a) Integraal benaderen, met bestuurlijke afstemming met/instemming van partners, 

verankerd in regionale samenwerkingsagenda’s.  

b) Bij het inrichten van de projectorganisatie voldoende rekening houden met het feit dat 

ook in omvang kleine knelpunten complex kunnen zijn.  

c) De interne werkwijze bij kleine projecten op een kleinschalige wijze organiseren 

vergeleken met bij omvangrijke projecten. 

In 2022 vindt er een onderzoek plaats naar het optimaliseren van de werkwijze met betrekking 

tot kleine infrastructurele verbeteringen. Bij het uitwerken van de oplossingsrichtingen wordt 

rekening gehouden met het huidige beleid, bijvoorbeeld door te kijken of een fietsknelpunt ook 

onderdeel wordt van een doorfietsroute.  

De fietsknelpuntenaanpak is nu gebundeld geprogrammeerd in het iMPI als één studieproject 

onder de maatregelcode Alg-43. Enkele knelpunten zijn vervolgens als apart project in het iMPI 

geprogrammeerd. Dit maakt het lastig om overzicht te houden en de voortgang van de aanpak 

van de individuele fietsknelpunten te volgen. Om de knelpunten in de toekomst beter te kunnen 

monitoren en bij te sturen, worden de fietsknelpunten als separate maatregelen in de studiefase 

van het nieuwe iMPI 2023-2030 opgenomen. Daarmee vervalt maatregelcode Alg-43. De 

voortgang rapporteren we door middel van het iMPI via de gebruikelijke werkwijze. 

Leerpunten voor Actieagenda Actieve Mobiliteit 

De analyse en leerpunten uit de aanpak van fietsknelpunten worden gebruikt om de aankomende 

Actieagenda Actieve Mobiliteit aan te scherpen. Met als voorstel een einde te maken aan ad-hoc 

oplossingsstrategieën en fietsknelpunten op te pakken als onderdeel van het bredere beleid op 

actieve mobiliteit, in samenhang met andere provinciale beleidsdoelen en in samenwerking met 

onze partners, bijvoorbeeld binnen doorfietsrouteprojecten. 

Regeling voor gemeentelijke knelpunten 

Ook de aanpak van gemeentelijke knelpunten liep in eerste instantie minder voorspoedig dan 

verwacht. Toen na een tussenevaluatie de subsidieregeling fietsknelpunten onvoldoende bleek 

aan te sluiten
1

 bij de behoeften van gemeenten, is in 2019 besloten om de regeling voor 2020 om 

te vormen naar de regeling Regionaal Fietsnetwerk Noord-Holland. In deze regeling is de lijst met 

geprioriteerde knelpunten losgelaten en zijn verbeteringen van fietsinfrastructuur op het gehele 

regionale fietsnetwerk zoals door de Fietsersbond is gedefinieerd subsidiabel geworden, tegen 

een hoger subsidiepercentage en is er voor de realisatie van doorfietsroutes een extra impuls 

opgenomen. Voor de realisatie van doorfietsroutes waren via de Kaderbrief 2019 ook extra 

financiële middelen beschikbaar gesteld.  

Hoewel deze regeling al beter aansloot, is de regeling verder verfijnd en voor 2021 onderdeel 

geworden van de Uitvoeringsregeling Kleine Infra, vooral omdat er in veel projecten overlap is 

met projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Dit bleek een verdere verbetering ten 

opzichte van de eerdere regelingen. In 2021 zijn de subsidies voor fietsbereikbaarheid 

 

1 Vanwege andere prioritering door gemeenten en een te laag subsidiepercentage. 
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samengevoegd met die voor verkeersveiligheid, wat een integrale afweging van projecten 

mogelijk maakt en de provincie beter in staat stelt om via dit instrumentarium haar doelen te 

bereiken. Er zijn momenteel veel gemeentelijke projecten in voorbereiding. Over de bestedingen 

zijn de Provinciale Staten op de hoogte gehouden via de vaststellingsbesluiten van de subsidies 

door GS. Een overzicht van de gemeentelijke projecten is opgenomen in bijlage B.  

 

3.  Financieel overzicht 

Provinciale knelpunten 

PS hebben besloten € 16 miljoen te investeren in het oplossen van fietsknelpunten op provinciaal 

areaal. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de stand van zaken van de individuele 

fietsknelpunten provinciale infrastructuur. In bijlage A is een uitgebreidere stand van zaken 

beschreven per knelpunt.  

Omschrijving fietsknelpunt rapport Fietsersbond  Bedrag 

Gerealiseerde projecten (2)   

N203 Castricum (Verkeersregelinstallatie (VRI) is geoptimaliseerd) 0  

Fietsknelpunt N244-pontje Akersloot - onderdeel van Trajectbenadering N244a,  

N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8 incl. Kogerpolder- en Prinses Amaliabrug 

500.000  

subtotaal 500.000  

Projecten realisatiefase (2)   

Fietsknelpunt N208-Leidsevaart - onderdeel van Aanleg fietsverbinding langs de N208 1.500.000  

Fietsknelpunt N239-Alkmaarseweg - onderdeel van Trajectbenadering N239a, ged. N242-

A7, gemeenten Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik 

500.000  

subtotaal 2.000.000  

Projecten planfase (1)   

Fietsoversteken kruispunten N501 Texel/ nu alleen N501-Redoute 500.000  

subtotaal 500.000  

Projecten studiefase (9)   

Fietsknelpunt N197 Beverwijk (ontbrekende schakel)   

Fietspad N206 te smal fietspad   

Fietspad N206 oncomfortabele verharding  

Fietsknelpunt N240-Oosteinde (naast spoor) Medemblik - onderdeel van N240-05  

Aanleg rotonde kruispunt N240-N239 en parallelweg N240, gedeelte Almereweg-N239) 

  

Fietsknelpunt N242 Heerhugowaard; Langedijk omfietsen woon-werkfietsers 

Heerhugowaard Noord - Noord Scharwoude 

  

Fietsknelpunt N242-Smuigelweg Heerhugowaard   

Fietsknelpunt N512-Weg naar de Bleek Egmond aan den Hoef   

Fietsknelpunt fietspad langs de N524 Hilversum   

Fietsknelpunt N527-Trappenberg Huizen   

Restant   

subtotaal 13.000.000  

totaal  16.000.000  
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Gemeentelijke knelpunten 

Op basis van de brede inventarisatie van de Fietsersbond hebben PS in 2018 43 urgente 

knelpunten op het regionale fietsnetwerk, in beheer bij gemeenten, aangewezen. In totaal is voor 

deze knelpunten op gemeentelijk areaal € 7 miljoen beschikbaar gesteld via de subsidieregeling.  

Dit gehele bedrag is tot besteding gekomen via de achtereenvolgende subsidieregelingen, waarbij 

de resterende bedragen telkens meegenomen zijn naar het volgende jaar. In totaal is er aan door 

de Fietsersbond in 2016 opgehaalde gemeentelijke knelpunten voor € 5,7 miljoen aan subsidie 

verstrekt. De resterende bedragen zijn ten goede gekomen aan andere verbeteringen in het 

fietsnetwerk die in 2016 nog niet door de Fietsersbond als knelpunt waren benoemd.  
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Bijlage A. Stand van zaken provinciale knelpunten 

1. Projecten gerealiseerd 

Knelpuntcode:   NKL8 

Locatie knelpunt: N244 ter hoogte van pontje Akersloot, Alkmaar - Zuidschermer 

Omschrijving knelpunt: Onveilige fietsoversteek door ontbreken midden eiland of rotonde.  

Voorgestelde oplossing
2

:  Fietsoversteek met middeneiland 

Kenmerk iMPI: N244-07 (iMPI 2021-2028) 

Stand van zaken:  

Het knelpunt is meegenomen in het project N244-7 Trajectbenadering N244a: N244, gedeelte N242-N246 en 

N246, gedeelte N244-A8, inclusief Kogerpolderbrug en Prinses Amaliabrug, gemeenten Alkmaar en 

Zaanstad. Dit project is gerealiseerd in 2020 (zie iMPI 2021-2028), waarbij:  

• er een drempel is gemaakt met een snelheidsbeperking van 50km/u; 

• er voor de fietsers een eiland (middengeleider) is aangelegd;  

• de noordelijke linksaffer is komen te vervallen.  

Resultaat: 

Een fietsoversteek met middeneiland tussen de parallelweg Westdijk en het pontje Akersloot en een 

snelheidsverlaging met drempel op de N244 bij de fietsoversteek. 

 

 

Knelpuntcode:   NKL111 

Locatie knelpunt: Kruispunt N203 Provinciale weg - N513 Zeeweg  

Omschrijving knelpunt: De VRI staat zodanig afgesteld dat fietsers kort de tijd hebben om over te 

steken. Ook bemoeilijkt de aanwezige helling de start.  

Voorgestelde oplossing: Optimaliseren VRI, groentijden.  

Kenmerk iMPI: n.v.t. 

Stand van zaken:  

De desbetreffende VRI is geoptimaliseerd, waarbij er parameterwijzigingen zijn doorgevoerd ten behoeve van 

een betere verkeersafwikkeling. De groentijd voor fietsers is verhoogd. In januari 2019 is er een evaluatie 

uitgevoerd voor dit knelpunt. De conclusie is dat er geen knelpunten (meer) zijn gesignaleerd ten aanzien 

van te korte groentijden voor fietsers. De groentijd van de oversteek is afdoende en wordt voldoende 

verlengd bij extra aanbod (bijvoorbeeld groepen scholieren).  

Resultaat: De groentijden zijn nu correct ingesteld voor de fietsers.  

 

  

 

2 Dit is de oplossing zoals voorgesteld in de inventarisatie van de fietsersbond.  
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2. Projecten in realisatiefase 

Knelpuntcode:   Nkop3 

Locatie knelpunt:  Kruispunt N239 – Alkmaarseweg, gemeente Hollands-Kroon 

Omschrijving knelpunt: Ontbreken van middengeleider  

Kenmerk iMPI: N239-08 

Stand van zaken:  

Dit knelpunt is meegenomen in het project “Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7, gemeenten Hollands 

Kroon, Opmeer en Medemblik”. Dit project heeft langer geduurd door het aanpassen van de 

bestemmingsplannen en grondverwerving.  

De verwachting is dat het project eind van de zomer 2022 gerealiseerd is, met als beoogd resultaat het 

toevoegen van een middengeleider en het verdunnen van bosschages. 

 

Knelpuntcode:   ZKL308 

Locatie knelpunt: Kruispunt N208 – Leidsevaartweg 

Omschrijving knelpunt: Lange wachttijden voor overstekende fietsers.  

Voorgestelde oplossing:  Fietstunnel onder brug, wat zal leiden tot een betere bereikbaarheid van station 

Heemstede-Aerdenhout. 

Kenmerk iMPI: n.v.t.  

Stand van zaken:  

De VRI op de kruising N208 – Leidsevaartweg is in 2021 geoptimaliseerd. Daarbij zijn de groentijden voor alle 

fietsrichtingen verhoogd tijdens de momenten dat de groene golf actief is. De groene golf is vanaf begin 

ochtendspits tot einde avondspits ingeschakeld. De groentijd is alleen hoger als er ook daadwerkelijk fietsers 

worden gedetecteerd. 

Naast het optimaliseren van de VRI wordt een verkenning naar de haalbaarheid van een fietstunnel onder de 

N208 uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Haarlem. Na deze haalbaarheidsstudie (resultaten 

verwacht Q1 2022) volgt besluitvorming of het aanleggen van de fietsverbinding tussen de Munterslaan en de 

Leidsevaartweg, inclusief de mogelijke fietstunnel, als studieproject in het iMPI wordt opgenomen.  

Eerder was bovengenoemde fietsverbinding onderdeel van het project N208-05 "Aanleg fietsverbinding langs 

de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal". De oorspronkelijke scope van dit project is gewijzigd naar: 

N208-05 aanleggen fietsverbinding langs de N208 tussen Leidsevaartweg en Wagenweg. Het bedrag dat vanuit 

de fietsknelpunten aanpak in de 2
e

 actualisatie van het PMI in 2019 als krediet beschikbaar is gesteld, wordt 

volledig aan het project N208-05 besteed.  
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3. Projecten in planfase 

Knelpuntcode:   NKop52 

Locatie knelpunt: Kruispunt N501 Pontweg – Amaliaweg. Texel, Den Hoorn  

Omschrijving knelpunt: Onveilige fietsoversteken over 80 km/uur weg vanwege het ontbreken van een 

middeneiland.  

Voorgestelde 

oplossing:  

Aanleg van middengeleiders 

Kenmerk iMPI: N501-05 

Stand van zaken:  

In het kader van dit knelpunt zijn meerdere kruisingen met de N501 onderzocht en besproken met de 

gemeente. Op de kruising zoals aangegeven in de PS voordracht (N501 – Amaliaweg) steken weinig fietsers 

over. Daarnaast is een middengeleider moeilijk inpasbaar, omdat hiervoor gronden aangekocht moeten 

worden. Er is daarom gekozen deze kruising niet aan te passen. In overleg met de gemeente is besloten om 

een andere kruising, namelijk N501 – Redoute, aan te passen. Deze kruising is onoverzichtelijk en het is een 

druk kruispunt. Omdat het verkeer op de kruising ophoopt, is een middengeleider zeer gewenst, zodat 

fietsers in twee fasen de N501 kunnen oversteken. Door de realisatie van de middengeleider ontstaat tevens 

de ruimte om een linksafstrook aan te leggen.  

De uitvoering van N501- Redoute is neergelegd bij de gebiedsaannemer. In Q1 van 2021 heeft de 

gebiedsaannemer een ontwerp gemaakt. In Q3 heeft de voorbereiding plaatsgevonden. Medio oktober is 

ontdekt dat er PWN hoofdleidingen liggen die voor de realisatie van het huidige ontwerp verlegd zouden 

moeten worden, daarnaast blijkt ook hier grondverwerving nodig te zijn. De impact op planning en budget 

wordt onderzocht.  

Actuele status: 

• Engineering exclusief grondverwerving en K&L is opgestart. Na de engineering hebben wij een 

aanbieding voor de uitvoering. 
• Grondverwerving: Is opgestart maar verloopt moeizaam. O.a. door eerdere vertragingen en 

capaciteitsgebrek 

• K&L: Inventarisatie is afgerond.  

o Kosten lopen uiteen van ca. 110K (K&L onder o.a. openbestrating fietspad, dus veel laten 

liggen) tot 800K (K&L worden allemaal verlegd) 

o Bij verleggen PWN is de doorlooptijd na verstrekken VTA: 

▪ 12-18 mnd (voorbereiding- en engineeringstijd) 

▪ 3 mnd (uitvoeringsduur).  

o Aandachtpunt is dat de werkzaamheden niet tussen 1 mei en 1 september mogen/kunnen 

plaats vinden. 
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4. Projecten in studiefase 

Knelpuntcode:   NKL4 

Locatie knelpunt: Kruispunt N242 – N194 Kamerlingh Onnesweg, Heerhugowaard  

Omschrijving knelpunt: Er is geen rechtstreekse fietsverbinding tussen Heerhugowaard-Noord en Broek op 

Langedijk / Noord Scharwoude. Woon-werk fietsers moeten omfietsen.  

Kenmerk iMPI ALG-043 

Stand van zaken:  

In 2020 is een variantenstudie uitgevoerd naar onder andere het verbeteren van de fietsverbinding tussen 

Heerhugowaard-Noord en Langedijk, Noord-Scharwoude en Oudkarspel. Dit heeft geleid tot een overzicht van 

oplossingsrichtingen, maar nog niet tot een afgewogen keuze. Volgens de rapportage zijn de meest kansrijke 

varianten: 

1. Een hellingbaan voor fietsers vanaf de N242 naar de Langebalkbrug toevoegen. Dit lijkt het meest kansrijk, 

maar kent nog uitwerkingsvragen; bijvoorbeeld of fietsers hier wel gebruik van gaan maken en de 

technische inpassing in relatie tot de brug. 

2. Een nieuwe fietsbrug vanaf de N242 of Kamerlingh Onnesweg naar Rijk der 1000 eilanden. Deze oplossing 

is echter complex en duur. 

3. Een nieuw fietspad evenwijdig aan spoorbaan Alkmaar – Den Helder. Dit levert een versterking op van de 

ketenreis (trein-fiets), maar is geen oplossing voor de barrièrewerking van het Kanaal Omval-Kolhorn. 

Deze varianten moeten verder worden uitgewerkt. De volgende stap in de studiefase is om deze varianten uit 

te werken om te komen tot besluitvorming van een voorkeursoplossing.  

 

Knelpuntcode:   NKL2 

Locatie knelpunt: Kruispunt N242 – Smuigelweg, Heerhugowaard 

Omschrijving Knelpunt: Op het kruispunt N242 en de Smuigelweg moeten fietsers gelijkvloers oversteken, 

waarbij gemotoriseerd verkeer net onder een spoorbrug vandaan komt. Dit leidt 

tot gevaarlijke situaties. 

Kenmerk iMPI: ALG-043 

Stand van zaken:  

Ter hoogte van de kruising N242 Smuigelweg moeten fietsers de drukke N242 gelijkvloers oversteken. Dit leidt 

tot gevaarlijke situaties, met name door autoverkeer dat net onder de spoorbrug vandaan komt. In 2020 is een 

variantenstudie uitgevoerd naar onder andere de oversteekbaarheid van dit kruispunt, maar dit heeft niet tot 

een passende oplossing geleid. Voor de lange termijn kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een rotonde met 

een nieuwe tunnel, maar gezien de impact op de omgeving en andere ontwikkelingen moet dit in bredere 

context worden onderzocht. De oversteekbaarheid van het zuidelijk deel van de Smuigelweg kan volgens de 

rapportage tijdelijk worden verbeterd door de opstellocatie voor de fiets op de Smuigelweg te verruimen, maar 

dit biedt geen oplossing voor de veiligheid en oversteekbaarheid van het kruispunt.   

Het knelpunt wordt opgepakt in de bredere trajectstudie om de N242 tussen Verlaat en Nollen, zodat 

besluitvorming plaatsvindt in samenhang met de omgeving en het gehele N242-traject. 
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Knelpuntcode:   5 en 13 

Locatie knelpunt: N206 Bloemendaal - Vogelenzang  

Omschrijving knelpunt: Dit betreft twee knelpunten: 5 en 13 

Knelpunt 5: Het 2-richtingen fietspad langs de N206 tussen Aerdenhout en 

Vogelenzang is te smal. 

Knelpunt 13: Vanaf oversteek nabij de Woestduijnweg tot aan Vogelenzang 

heeft het fietspad een oncomfortabele wegverharding. Er liggen afwisselend 

stoeptegels en betonplaten vanwege de aanwezigheid van kabels en 

leidingen. Vanwege boomwortels wijken de tegels en platen in de loop der 

tijd. 

Voorgestelde oplossing: Knelpunt 5: De korte termijn oplossing is het aanscherpen van het 

onderhoudsregime en kleine optimalisaties van de bestaande situatie. De 

lange termijn oplossingen zijn mogelijk verbreding van het fietspad of 

aanpassing wegprofiel van de N206. 

Knelpunt 13: Het verharden van het fietspad. 

Kenmerk iMPI: ALG-043 

Stand van zaken:  

Knelpunt 5: Er zijn kleine optimalisaties opgepakt via het gebiedscontract. Zo zijn er bijvoorbeeld 

attentieverhogende borden geplaatst. Door beperkte ruimte zijn definitieve oplossingen complex. De 

oplossingen van het knelpunt (smal fietspad) op de lange termijn kunnen zijn: 

1. Het verbreden van het fietspad aan de oostzijde. Deze variant is onderzocht, waaruit blijkt dat het lastig 

uitvoerbaar is. Dit heeft te maken met onder andere grondaankoop, het kappen van ruim 200 bomen, de 

aanwezigheid van vleermuizen en bestemmingsplanwijzigingen. 

2. Aanpassen van wegprofiel en –inrichting van de N206 met bijvoorbeeld fietssuggestiestroken, passend bij 

het huidige snelheidsregime van 60 km/h.  

De tweede variant wordt in navolging op de eerste variant nader onderzocht en lijkt het meest kansrijk. Een 

terugvaloptie als beide oplossingen niet werken, is het stimuleren van fietsers om de alternatieve route via de 

Leidsevaart te kiezen.  

Knelpunt 13: Het asfalteren van het fietspad is niet wenselijk in verband met aanwezige kabels en leidingen. De 

gebiedsaannemer is gevraagd om te voldoen aan het wenselijke onderhoudsniveau, waarbij tegels die scheef 

liggen door wortelgroei tijdig worden hersteld. Alternatieve oplossingen in keuze wegverharding worden met de 

gebiedsaannemer onderzocht. 

 

Bijzonderheden:  

Dit tracé is geen onderdeel van een doorfietsroute. 
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Knelpuntcode:   6 

Locatie Knelpunt: Knelpunt N512 Bergen – Egmond a/d Hoef 

Omschrijving Knelpunt: De fietser moet op dit moment (vanaf Weg naar de Bleek) de N512 

in één keer oversteken, om het fietspad (gelegen aan de andere 

kant van de provinciale weg) te bereiken. 

Voorgestelde Oplossing: De aanleg van een middengeleider biedt de fietser de kans om de 

N512 in etappes over te steken, ter bevordering van de veiligheid. 

Kenmerk iMPI: ALG-043 

Stand van zaken:  

Er is in 2019 een ontwerp en een raming gemaakt van een fietsoversteek en middengeleider voor het Hotel/ 

Restaurant Creightons. In dit ontwerp is ook voorgesteld om aan weerszijden van de oversteek plateaus te 

realiseren met als doel de snelheid op de N512, ter hoogte van de fietsoversteek, te verminderen. Uit nader 

onderzoek is gebleken dat plateaus niet wenselijk zijn/niet gerealiseerd kunnen worden vanwege 

trillingsoverlast voor de nabijgelegen woningen.  

Een aangepast ontwerp (met waarschuwingsborden in plaats van plateaus) is in juli 2021 voorgelegd aan de 

Fietsersbond. De Fietsersbond geeft de voorkeur aan een ontwerp waarin de fietser de N512 rechtdoor kan 

oversteken, en waarin de aanwezige linksaffer voor het autoverkeer wordt opgegeven. Dit onderwerp is 

inmiddels uitgewerkt. In Q1 2022 wordt het laatste ontwerp getoetst bij belanghebbenden (omwonenden, 

bedrijven en gemeenten). Mogelijke overdracht naar de uitvoering: Q2 2022. 

 

Bijzonderheden:  

Onderdeel doorfietsroute (F512) 

 

De gemeente Bergen is voornemens om een paardenoversteek te realiseren ter hoogte van de manege. Deze 

oversteek komt in de nabijheid van de fietsoversteek (raakvlakproject). De gemeente Bergen heeft dit project 

nog niet geprogrammeerd en het is nog niet duidelijk wanneer zij met dit project gaan starten. 

 

Knelpuntcode:   8 

Locatie knelpunt: N524, Hilversum 

Omschrijving knelpunt: De twee 1-richtingfietspaden zijn te smal.  

Voorgestelde oplossing: Twee mogelijkheden zijn in beeld: 

1. Het verbreden van beide fietspaden.  

2. Het verbreden van het fietspad naar een 2-richtingen fietspad aan één 

zijde (oostzijde). 

Kenmerk iMPI: ALG-043 

Stand van zaken: 

Er is onderzocht of de werkzaamheden door de gebiedsaannemer uitgevoerd konden worden tegelijk met 

gepland groot onderhoud. Dit was destijds niet mogelijk. Door de gebiedsaannemer is in dat licht een quickscan 

(2018) en kort haalbaarheidsonderzoek (2019) uitgevoerd. Daarna heeft dit project stilgelegen door 

capaciteitsgebrek. Een vervolgstudie naar de oplossingsrichtingen is nodig, omdat de raakvlakken niet 

voldoende zijn uitgezocht door de gebiedsaannemer. Verbreding van de fietspaden kent namelijk raakvlakken 

met bomen, grondverwerving en natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland, NNN). 

 

Bijzonderheden: 

Het tracé is onderdeel van de MRA doorfietsroute Amsterdam – Hilversum. Op dit moment loopt er parallel aan 

de studiefase van het fietsknelpunt een bredere studie naar alle prioritaire doorfietsroutes in de Gooi- en 

Vechtstreek. In het voorjaar 2022 wordt in die bredere studie onderzocht welke varianten haalbaar zijn voor dit 

fietsknelpunt. 
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Knelpuntcode:   10 

Locatie knelpunt: Knelpunt N527 Trappenberg 

Omschrijving Knelpunt: Fietsers steken over op een plaats waar dat eigenlijk niet is gewenst. 

Voorgestelde oplossing: Diverse oplossingen zijn denkbaar, onder andere: extra obstakels 

plaatsen voor fietsers, snelheid N-weg verlagen met drempels, 

linksaffers verwijderen en middengeleider aanleggen, rotonde 

aanleggen of toevoegen van een VRI. 

Kenmerk iMPI: ALG-043 

Stand van zaken:  

De niet-gewenste oversteek is dichtgemaakt met de verwachting dat fietsers gebruik maken van de beschikbare 

oversteek nabij de kruising, maar dit gebeurt niet. Ze fietsen langs de hekken. Een bredere afzetting is 

onwenselijk, omdat fietsers zich dan zullen mengen met het autoverkeer. Een variantenstudie wordt gestart om 

dit fietsknelpunt verder op te lossen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de herontwikkeling van De 

Trappenberg en bijhorende verkeersgeneratie op het kruispunt. In opdracht van de ontwikkelaar wordt 

onderzoek gedaan naar de verkeersgeneratie van de ontwikkeling op De Trappenberg. 

 

Bijzonderheden:  

De oversteek kruist de doorfietsroute Bussum – Huizen (F527). 

Waterland RE ontwikkelt voor Amvest in de Gemeente Huizen op De Trappenberg ca. 300 zorgwoningen. De 

consequenties hiervan op de fietsoversteek en N527 zijn nog onbekend. 

Op 23 januari 2022 is een fietser op dit punt verongelukt. Momenteel wordt samen met de politie en beheerder 

gesproken over de toedracht van het ongeval en mogelijke oplossingen. 

 

 

Knelpuntcode:   11 

Locatie knelpunt: Knelpunt N240 Medemblik  

Omschrijving knelpunt: Onveilige fietsoversteek  

Voorgestelde Oplossing: Aanleggen middengeleider of rotonde. 

Kenmerk iMPI: N240-05 

Stand van zaken:  

Dit fietsknelpunt is onderdeel van een groter project dat in de studiefase is. Realisatie is gepland in 2026/2027. 

 

Bijzonderheden:  

Dit knelpunt is onderdeel van het project “Aanleg rotonde kruispunt N240-N239 en parallelweg N240, gedeelte 

Almereweg-N239, gemeenten Medemblik en Hollands Kroon”. Het is geen onderdeel van de doorfietsroute. Het 

is wel onderdeel van de regionale recreatieve route.  
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Knelpuntcode:   14 

Locatie knelpunt: N197 Beverwijk 

Omschrijving knelpunt: Fietspad ontbreekt tussen de Zeestraat en de Waterweg voor de 

route tussen Heemskerk en Wijk aan Zee. 

Voorgestelde oplossing: Het aanleggen van een 2-richtingenfietspad tussen de rotonde 

Zeestraat en rotonde Waterweg.  

Kenmerk iMPI: ALG-043 

Stand van zaken:  

De studiefase van dit project heeft vanwege capaciteitsgebrek stilgelegen. In september 2021 is een 

projectleider aangesteld om deze studiefase op te pakken. Een haalbaarheidsstudie wordt opgestart om de 

oplossingsrichting uit te werken.  

 

Bijzonderheden:  

Dit tracé is geen onderdeel van een doorfietsroute. 
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Bijlage B. Stand van zaken gemeentelijke knelpunten 

 

In tabel 1 zijn de urgente knelpunten weergegeven, inclusief een stand van zaken en eventueel 

verleende subsidie. In tabel 2 zijn knelpunten opgenomen waar vanaf 2020 subsidie op is 

aangebracht, ofwel vanaf het moment dat de vernieuwde regeling Regionaal Fietsnetwerk werd 

opengesteld. Dit zijn dus knelpunten die niet in de lijst met meest urgente knelpunten van de 

provincie stonden, maar bij gemeenten urgentie genoten en door de vernieuwde 

subsidievoorwaarden tot een aanvraag hebben geleid. 

 

Tabel 1. Gemeentelijke knelpunten in lijst urgente knelpunten Fietsersbond 

 

Nr Code Locatie Omschrijving knelpunt Plaats/gemeente Stand van Zaken Verleende 

subsidie 

1 NKL16 Kruising N245 - 

Schinkelwaard/ Laan van 

Straatsburg 

Gevaarlijke VRI-oversteek van 8 

rijbanen. 

Alkmaar Niet opgelost 

Oplossing te complex of te duur 

 

2 NKL19 Jan van Scorelkade & 

Kruseman van Eltenweg 

Deze woonstraten behoren tot de 

belangrijke school/woon-

werkroutes tussen NS-station en 

Bergermeer/Bergen 

Alkmaar -  

3 Nkop25 F. Bijlweg 

 

Te smalle fietsstrook voor 

gebiedsontsluitingsweg. 

Den Helder -  

4 ZKL254 Fietsknelpunt Bekslaan / 

Leidsevaart 

Onnodige en onveilige 

fietsoversteken 

Bloemendaal In voorbereiding € 470.000,- 

5 ZKL252 Fietspad 

Waterleidingduinen 

Ontbrekende schakel tussen 

Heemstede/Vogelenzang en 

Zandvoort 

Bloemendaal Wordt onderdeel van bredere 

studie naar de 

fietsbereikbaarheid kust, 

verwacht Q2 2022 

 

6 GeV20 Brinklaan-Hooftlaan 

 

Geen eigen fietsoversteken over 

drukke Brinklaan. Extra gevaarlijk 

vanwege vrachtverkeer van/naar 

bedrijventerrein 

Gooise Meren - 

Bussum 

Geen prioriteit bij gemeente  

7 GeV22 Brinklaan, tussen 

nieuwe raadhuisstraat 

en Eslaan 

Geen of weinig zicht komende van 

rotonde met Nieuwe 

Raadhuisstraat 

Gooise Meren - 

Bussum 

Geen prioriteit bij gemeente  
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8 GeV19 Brinklaan - Lambertus 

Hortensiuslaan-

Commeniuslaan 

Geen eigen fietsoversteken over 

drukke Brinklaan. 

Gooise Meren - 

Naarden 

Geen prioriteit bij gemeente  

9 GeV8 Godelindeweg - 

Lambertus 

Hortensiuslaan 

Te lange wachttijd  en in 

noordoosthoek te smalle 

fietsvoorziening (en VRI-paal staat 

óp het fietspad) 

Gooise Meren - 

Naarden 

Geen prioriteit bij gemeente 

 

 

10 ZKL1 Fietsbrug over 

Bolwerken 

(Dolhuysbrug), tussen 

Schotersingel en 

Kruisweg 

Aanleg fietsbrug: >10.000 fietsers 

Haarlem-Noord / Station / 

Centrum. Ontvlecht bus- ,auto- en 

fietsstromen. Opgenomen in 

prioriteit regionaal fietsnetwerk. 

Haarlem Realisatie fietsbrug over 

Bolwerken is uitgesteld, ZKL22 

wordt eerst uitgevoerd. 

 

11 ZKL10 Nassaulaan Drukke fietsroute door centrum; 

drukke busroute 

Haarlem Gemeente heeft € 2 mln. 

gereserveerd als eigen bijdrage 

voor project. Geplande start 
2025. 

Ingetrokken 

€ 551.073,- 

12 ZKL19 Velserstraat Fietsvoorziening ontbreekt Haarlem In 2018 geherprofileerd tot 30 

km straat met fietsstroken 

 

13 ZKL2 Kennemerstraat Aanleg fietsstraat 

Kennemerstraat: >10.000 fietsers 

Haarlem-Noord / Station / 

Centrum. Ontvlecht bus- ,auto- en 

fietsstromen. Opgenomen in 

prioriteit regionaal fietsnetwerk. 

Haarlem Realisatie fietsbrug over 

Bolwerken is uitgesteld, 
daarmee noodzaak tot realisatie 

fietsstraat Kennemerstraat 
onduidelijk. ZKL22 wordt eerst 
uitgevoerd. 

 

14 ZKL21 Pijnboomstraat Vanwege te smal profiel zitten 

fiets- en autoverkeer elkaar in de 

weg. 

Haarlem Geen prioriteit  

15 ZKL22 Schoterweg Fietspaden te smal Haarlem Verbeteren fietstracé 

Kennemerbrug en Schoterweg 

door o.a. verbreden fietspaden. 

Gemeente heeft 1.9mln. 

gereserveerd. Geplande start 

2023 

 

16 ZKL23 Staten Bolwerk Onveilige 50 km. weg vlakbij 

station vanwege fietsstroken en 

parkeervakken. 

Haarlem Onderdeel van bredere 

planvorming over de fietsring 

rond centrum van Haarlem 

 

17 ZKL24 Prinsenbrug Lange wachttijden VRI Haarlem Opgelost €154.250,- 

18 ZKL263 Oosterduinweg 50km weg zonder fietsvoorziening Haarlem Geen prioriteit bij gemeente  

19 ZKL278 Donkere Spaarne 50km-weg zonder fietsvoorziening Haarlem Opgelost zonder subsidie Ingetrokken  
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€ 297.308,- 

20 ZKL28 Ontbrekende schakel 

parallel aan spoor 

Ontbrekende schakel tussen 

Garenkokerskade en Julianalaan 

Haarlem Geen prioriteit bij gemeente  

21 ZKL294 Schoterweg tussen 

Generaal Cronjestraat 

en het Frans Halsplein 

Ontbreken van geschikt fietspad 

voor twee richtingsfietsverkeer  

Haarlem Verbeteren fietstracé 

Kennemerbrug en Schoterweg 

door o.a. verbreden fietspaden 

en aanleg fietsstraat Paul 

Krugerkade. Start 2022 

€85.995,- 

22 ZKL296 Orionbrug Paden structuur biedt te weinig 

capaciteit, mijdingsgedrag 

verkeerslichten. 

Haarlem In voorbereiding € 54.230,- 

 

23 ZKL297 Wagenweg tussen 

Limburg van 

Stirumstraat en Claus 

Sluterweg: (westzijde) 

Te smal fietspad voor 

tweerichtingsverkeer. Veel 

spookfietsgedrag en misbruik van 

VRI.  

Haarlem Geen prioriteit bij gemeente  

24 ZKL307 Wagenweg-N208 Lange wachttijden voor 

overstekende fietsers 

Haarlem Geen prioriteit bij gemeente  

25 ZKL4 Leidsevaart, tussen 

Raaks en Westergracht 

Fietsvoorziening ontbreekt. 

Drukke fietsroute van/naar 

centrum 

Haarlem In voorbereiding € 98.280,- 

26 ZKL5 Barrevoetsstraat Te smal voor auto en fiets. Ook 

voetganger heeft geen ruimte. 

Haarlem In voorbereiding € 241.920,- 

27 ZKL8 Parklaan - zuidzijde Onveilige weg door te smalle 

fietsstroken naast te smalle 

parkeerhavens 

Haarlem In voorbereiding € 212.625,- 

28 ZKL204 Zandvoortselaan-

Leidsevaartweg 

Lange wachttijden bij zeer druk 

VRI-kruispunt. Belangrijke woon-

werk/school  en recreatieve 

verbinding. 

Heemstede In voorbereiding. Onderdeel van 

wegcategoriseringsplan: 

Zandvoortselaan wordt GOW 30 

 

29 ZKL206 Zandvoortselaan 

 

Tussen Aerdenhout, Vogelpark en 

Leidsevaartweg noordzijde  twee 

maal zeer drukke N201 

oversteken 

Heemstede In voorbereiding. Onderdeel van 

wegcategoriseringsplan: 

Zandvoortselaan wordt GOW 30 

 

30 ZKL207 Zandvoortselaan 

 

Fietsers naar station vermijden 

lange wachttijden bij kruispunt 

met Leidsevaartweg door aan 

zuidzijde fietspad te nemen. 

Heemstede Dit wordt meegenomen bij 

herinrichtingsplannen 
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31 ZKL208 Herenweg 

N208/Adriaan Pauwlaan 

Schoolroute. Gevaarlijke en 

complexe oversteek aan oostzijde 

van zeer drukke N201; complex 

vanwege ook nog eens in- en  

uitrijdend autoverkeer van 

Adriaan Pauwlaan. 

Heemstede In voorbereiding. Oversteek 

wordt aangepast. Uitvoering Q1 

2022 

 

32 ZKL213 Leidsevaartweg Zeer slecht tegelfietspad Heemstede Opgelost € 907.500,- 

33 GeV13 Utrechtseweg-

Diependaalselaan 

Zeer onveilige rotonde 

fietsoversteken over drukke 

Diependaalselaan, vooral 

vanwege 2 uitgaande rijstroken 

met optrekkend verkeer en 

daardoor afdekzicht; 

opstelruimtes zijn veel te krap 

(bijna 180 graden achterom 

kijken) en aan westzijde is midden 

eiland ook nog eens te klein om in 

twee fasen te kunnen oversteken. 

Hilversum Inmiddels onderdeel van 

doorfietsroutestudie Hilversum-

Utrecht. Oplossingsrichtingen 

worden Q2 2022 verwacht.  

 

34 GeV14 Soestdijkerstraatweg Smalle, aanliggende 

tegelfietspaden (matig alternatief 

voor 

Diependaalselaan/Oostereind) 

Hilversum Onderdeel van doorfietsroute 

Hilversum-Baarn. Oplossing te  

duur voor knelpuntenaanpak 

(volledige reconstructie 

dwarsprofiel weg nodig). 

 

35 GeV27 Emmastraat Voor 50 km. regime te smalle 

fietsstroken, zeker in combinatie 

met veel scholieren. 

Hilversum Inmiddels onderdeel van 

doorfietsrouteplannen 

Hilversum-Baarn. 

 

36 WFr1 Stationsweg-

Stationsplein 

Fietsvoorziening ontbreekt Hoorn Onderdeel van plannen Poort 

van Hoorn; realisatie verwacht 

ntb 

 

37 WFr11 Keern / Provincialeweg Lange VRI-wachttijden bij 

oversteken 

Hoorn Realisatie verwacht ntb  

38 WFr13 Rijnweg / 

Provincialeweg 

Zeer lange VRI-wachttijden Hoorn -  

39 Nkop21 Ontbrekende schakel De 

Boog 

Ontbrekende schakel  Schagen -  

40 Wfr 18 Ontbrekende schakel de 

Compagnie 

Aanleg van een fietsverbinding 

tussen Risdam-noord en 

bedrijventerrein Westfrisia zorgt 

voor een veel veiligere en snellere 

route, met name voor woonwerk 

Hoorn Geen prioriteit bij de gemeente  
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fietsers. 

41 NKL 15 Bestevaerstraat Geen fietsvoorziening Alkmaar -  

42 NKL 

117 

Spanjaardsdam Gebiedsontsluitingsweg zonder 

fietspad 

Langedijk Onderdeel plannen verlengen 

de Punt, subsidieaanvraag 

verwacht in 2021 

 

43 NKL 30 Uitvalsweg Langs Uitvalsweg ontbreekt 80 

meter fietspad tussen Dorpstraat 

en fietspad van/naar 

Broekhornbrug. Op deze cruciale 

verbinding tussen Heerhugowaard 

(o.a. NS-station) en Langedijk is 

het voor fietsers nu 450 meter. 

Broek op 

Langedijk 

Oplossing te complex of te duur 

Locatie wel onderdeel van 

doorfietsrouteplannen regio 

Alkmaar 
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Tabel 2. Gemeentelijke knelpunten die niet in de door ons geprioriteerde lijst staan, maar het zijn 

wel knelpunten uit het rapport van de Fietsersbond 

 

Nr Code Locatie Omschrijving knelpunt Plaats/gemeente Stand van Zaken Verleende subsidie 

44 NKL 

209 

Westerhoutweg Slechte kwaliteit voor drukke 

fietsroute tussen 

Heemskerk/Beverwijk en de 

pont (Velsen) 

Beverwijk Aanleg fietsstraat 

aangevraagd via 

Regionaal netwerk 

2020 

€   233.862 

 

45 NKL6 Nauertogt Vanuit de nieuwe fietstunnel 

onder de N245 naar het 

Molentochtpad moeten o.a. 

veel scholieren de Nauertogt 

tweemaal oversteken en 450 

meter over een te smal 

tweerichtingen fietspad rijden. 

Langedijk Aanleg fietspad aan de 

zuidzijde van de 

Nauertogt 

via Regionaal netwerk 

2020 

€    365.894 

 

46 Ongen

umme

rd 

Schoterbos Ontbrekende schakel in het 

regionaal Fietsnetwerk 

Haarlem Aanleg Fietspaden 

schoterbos inclusief 

brug over Jan 

Gijzenvaart 

via Regionaal netwerk 

2020 

€  1.031.861 

 

47 ZKL 

214 

Provinciënlaan Hoge snelheden, o.a. gevaarlijk 

door afsnijding op de 

fietsstrook in de bocht naar 

rechts. 

 

Heemstede Aanleg brede 

fietsstroken 

Kleine infra 2019 

€    113.680 

 

48 NKL 

218 

Maerten van 

Heemskerckstraat 

Heeft onvoldoende kwaliteit als 

(nieuw) onderdeel van het 

hoofdnetwerk 

 

Heemskerk Aanleg fietsstraat €    220.480 

Via buiten 

uitvoeringsregeling 

(doorfietsroute 

Kennemerland) 

€    53.600 

Via Kleine Infra 2020 

(aanvulling) 

49 ZKL Leidsevaartweg Noord, 

tussen 

Zandvoortselaan en 

Zeer matige wegdekkwaliteit Heemstede Aanleg fietsstraat €     256.054  
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203 Haarlem  Via kleine infra 2020 

50 NKL 

112 

De Bloemen Te hoge snelheid met smalle 

auto- en fietsstroken 

Castricum Aanleg brede 

fietsstroken 

Via kleine infra 2020 

€    396.238 

 

51 WFR 

17 

Westerdijk Onveilige weg; oostelijk van 

sluis met smalle fietsstrook en 

oneffen bermaansluiting, 

westelijk van sluis met 

aanliggend te smal fietspad. 

Medemblik Aanleg brede 

fietsstroken en 

aanpassing kruising 

met  

Overtoom/Medemblikk

erweg 

Via Kleine Infra 2020 

€     63.428 

 

52 ZKL 

289 

Boulevard Paulus Loot Drukte en parkerende auto's 

veroorzaken onveilige situaties 

terwijl er geen fietsvoorziening 

zijn. 

Zandvoort Aanleg fietsstraat 

Via Kleine infra 2020 

€    810.698 

 

53 ZKL 

218  

Cruquiusweg Slechte klinkerverharding Heemstede Aanleg Fietsstraat 

Via Kleine Infra 2021 

€ 433.336 

54 ZKL 

101 

Wüstelaan Onveilige 30km-straat door 

relatief veel autoverkeer 

Santpoort Zuid / 

Velsen 

Aanleg brede 

fietsstroken met 

rijloper 

voorautoverkeer in 

klinkers 

Via Kleine Infra 2021 

€ 106.245 

 

 

 

 

 


