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1 Inleiding 

1.1 Proces Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

Als uitvloeisel van de ‘Tour de Force 2de Etappe Schaalsprong Fiets’ spraken het rijk en de veertien 

regio’s af om een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) op te gaan stellen. Dit Nationaal Toekomstbeeld 

Fiets dient uiterlijk 1 september 2021 opgeleverd te worden, en is bedoeld om input te leveren voor het 

BO MIRT, maar ook voor college- en coalitieonderhandelingen. In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

worden de belangrijkste opgaven in het nationale fietsnetwerk geïnventariseerd, en wat de ontbrekende 

schakels en barrières hierin zijn. Het doel hiervan is om de nationale ambitie voor een schaalsprong fiets 

globaal te kunnen kwantificeren.  

 

Dit voorjaar hebben de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland, samen 

met de 53 inliggende gemeenten en met input van Schiphol, Rijkswaterstaat, de Fietsersbond en 

aangrenzende provincies gezamenlijk een eerste regionale contourenschets opgesteld, als onderdeel van 

de landelijke contourenschets. Dit eerste deelproduct wordt ook gebruikt om de coalitiepartijen bij de 

onderhandelingen van een nieuw regeerakkoord te informeren en om als propositie in te dienen voor het 

Europese Herstelfonds (‘Recovery & Resilience Fund’, RRF). Het rijk moet voor dit fonds in april een 

voorstel indienen voor de besteding van de beschikbare ca. 5 miljard. 

 

Vanuit deze contourenschets wordt op dit moment door alle landsdelen gewerkt aan een verdere 

regionale uitwerking van het Nationaal Toekomstbeeld fiets. Hierbij wordt de inventarisatie uit de eerste 

fase verder gedetailleerd, voorzien van kostenramingen en geprioriteerd. Dit leidt tot de regionale inbreng 

in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. 

1.2 Regionaal Toekomstbeeld Fiets met Deelrapportages 

In deze tweede fase is, wederom gezamenlijk met de gemeenten en de andere belanghebbenden, 

toegewerkt naar een Regionaal Toekomstbeeld Fiets, wat zal uiteindelijk onderdeel worden van het 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Om te komen tot een Regionaal Toekomstbeeld Fiets, wordt per regio de 

opgave en ambitie verder uitgewerkt en voorzien van illustrerende kaartbeelden. Deze deelrapportage 

bevat de regionale uitwering van de Kop van Noord-Holland, waarin de inliggende gemeenten hebben 

deelgenomen. 

 

Deze deelrapportages zijn het stuk wat nu voorligt en zijn bedoeld om de bestuurders van alle 

inliggende gemeenten te informeren over de voortgang van het traject. Zij vormen uiteindelijk de 

input voor het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. Deze rapportages worden aangevuld met relevantie 

informatie over de relatie met andere projecten, zoals MIRT trajecten en de aanpak 

Fietsstimulering.  
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2 De regionale opgave en ambitie 

2.1 De Provincie Noord-Holland 

Noord-Holland is een diverse provincie: waterrijke gebieden en winderige polders worden afgewisseld met 

aantrekkelijke natuur en de uitgestrekte Noordzeekust. Daarnaast is het zuiden van de provincie zeer 

verstedelijkt, met aantrekkelijke historische stadscentra en veel economische activiteit. Die combinatie 

maakt Noord-Holland zeer aantrekkelijk om in te wonen en te werken. In de stedelijke regio’s liggen grote 

kansen voor de fiets.  

 

Voor veel verplaatsingen in Noord-Holland is de fiets al de belangrijkste modaliteit en er zijn grote kansen 

om het aandeel van de fiets in de dagelijkse mobiliteit te vergroten. Vergeleken met de auto is fietsen 

immers veel gezonder, heeft de fiets veel minder ruimte nodig en is fietsen een beduidend stiller en 

schoner alternatief. Reden genoeg dus om het fietsklimaat in onze provincie verder te verbeteren. 

Daarmee verlichten we de verkeersdruk in onze steden en buitengebieden. In de stad vraagt dit om goede 

en veilige fietsinfrastructuur. De verkeersveiligheid daarbij van groot belang - in de stad, maar ook in de 

landelijke gebieden, waar scholieren dagelijks grote afstanden afleggen op de fiets.   

 

Hoewel in Noord-Holland al veel fietspaden liggen, is die fietsinfrastructuur hard toe aan een update, en 

hier geldt de wet van de remmende voorsprong. Het realiseren van de resterende maatregelen zijn per 

definitie complexer dan we gewend waren, want het laaghangend fruit is al lang geplukt. De overgebleven 

maatregelen zijn vaak kostbaar, zoals het realiseren van een fietsverbinding over het IJ. De ruimte wordt 

bovendien steeds schaarser, waardoor inpassing van (nieuwe) fietsinfrastructuur steeds moeilijker wordt 

en zodoende meer politieke gevoeligheden spelen. Steeds meer verschillende fietstypen maken gebruik 

van de fietspaden in Noord-Holland. En ook dat zorgt voor nieuwe uitdagingen.  

 

Om de schaalsprong voor de fiets te realiseren moeten we die wet van de remmende voorsprong 

gezamenlijk doorbreken. Dat doen we met een flinke kwaliteitsimpuls van regionale doorfietsroutes en 

fietsvoorzieningen in steden. Belangrijk daarbij is dat barrières van water-, auto- en spoorwegen worden 

weggenomen, met het IJ/Noordzeekanaal als meest in het oog springende barrière voor fietsers. 

Daarnaast is blijvend aandacht nodig voor de verkeersveiligheid van fietsers en voor goede 

stallingsvoorzieningen in stadscentra en bij andere belangrijke bestemmingen.  

 

In Noord-Holland wordt veel gebruikgemaakt van de combinatie tussen het openbaar vervoer en de fiets. 

De grote hoeveelheid geparkeerde fietsen bij vooral treinstations bewijst het succes van deze combinatie. 

Deze ontwikkeling is alleen maar aan te moedigen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende 

stallingsvoorzieningen bij knooppunten van het openbaar vervoer. In deze regio wordt daarom ook ingezet 

op een verbetering van de stedelijke fietsroutes door de hele regio. Ook de fietsparkeeropgave 

concentreert zich rondom de belangrijke stedelijke knooppunten en OV voorzieningen. 
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2.2 De Kop van Noord-Holland 

De kop van Noord-Holland kenmerkt zich door een aantrekkelijke middelgrote steden, waarin veel 

voorzieningen op fietsafstand te bereiken zijn en verbeteringen in het netwerk de rol van de fiets groter 

kan worden. In de regio’s Alkmaar en in de Noordkop wordt parallel aan de ontwikkeling van dit regionale 

toekomstbeeld gewerkt aan het vaststellen en prioriteren van een netwerk van doorfietsroutes.  

De regio Alkmaar en de stad Hoorn worden steeds meer onderdeel van het Daily Urban System van de 

metropoolregio Amsterdam, wat grote kansen voor de combinatie fiets en openbaar vervoer, mits er 

vanzelfsprekend aandacht is voor voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen.  

 

In het meer landelijke gebied van West-Friesland staat de bereikbaarheid van kernen en de voorzieningen 

onder druk en fietsen scholieren grote afstanden naar school. Texel en de duinen en de IJsselmeerkust 

zijn een magneet voor de recreatieve fietser. 

 

De belangrijkste randvoorwaarden voor een schaalsprong voor de fiets zijn: 

- Het benutten van kansen voor doorfietsroutes, met aandacht voor de verbindingen naar 

Zaanstreek-Waterland en de IJmond. 

- Aandacht voor de (verkeersveiligheid van) schoolroutes naar de belangrijkste 

onderwijsconcentraties in de grotere steden en in Castricum, Schagen en Wieringerwerf 

- Opwaarderen van de stedelijke fietsnetwerken van Den Helder, Hoorn, Alkmaar en 

Heerhugowaard 

- Het ontwikkelen van recreatieve fietsnetwerken met de juiste balans tussen groeiende 

recreatiebehoefte en het natuurbeheer, vooral op Texel en in het duingebied. 

- Investeringen in fietsparkeren: 

o Bij OV-knooppunten 

o In de binnensteden 

o Langs de kust 
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2.3 De regio in cijfers 

Totale regionale opgave fietsroutes 

 Totaal aantal km nieuwe 

routes (ontbrekende 

schakels 

Totaal aantal km te 

upgraden routes 

Totale investeringskosten 

routes 

Tot 2027 75 400 € 360 miljoen 

2028 - 2040 90 350 € 340 miljoen 

 

Totale regionale opgave fietsparkeren 

Totaal aantal nieuwe stallingsplaatsen 

 Tot 2027 2028 tot 2040 

Treinstations  16000 3400 

Overige OV-knooppunten 10000 Ntb 

Stadscentra 4000 1200 

Mobiliteithubs 0 250 

Overige bestemmingen 25000 Ntb 

Totaal 55000 4850 

 

Totale investeringskosten (in miljoen euro) 

 Tot 2027 2028 tot 2040 

Treinstations  8,7 4,1 

Overige OV-knooppunten 3,9 0,4 

Stadscentra 8,8 17,8 

Mobiliteithubs 0 1 

Overige bestemmingen 6,3 0,1 

Totaal 27,6 23,4 
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3 De regio in beeld 

Het netwerk van Texel is fijnmaziger dan op kaart weergegeven. 

De hoofdstructuur bestaat uit een doorfietsroute van de veerhaven, 

via Den Burg naar De Koog. Ook de kernen Oudeschild en 

Oosterend zijn met deze route verbonden. Recreatieve routes 

brengen fietsers verder naar hun bestemming. 

 

In de rest van de Kop van Noord-Holland zijn de kernen met 

doorfietsroutes met elkaar verbonden. Voor de kleinere kernen zijn 

de verbindingen met de grotere kernen vooral van belang voor 

scholieren. Elke grotere kern heeft ook zijn eigen meer fijnmazige 

netwerk van stadsroutes, waarmee de verschillende wijken met 

elkaar verbonden zijn. 

 

Vanuit verschillende kernen gaan er recreatieve verbindingen naar 

de kust. Het fietspad langs de Noordzee kust wordt ook als geheel 

gezien als recreatieve route. 

 

 

 

 

 


