
Gesprek met Fietsersbond afdelingen Hollands Kroon en Den Helder 

Donderdag 6 september 2018 
 

Aanwezigen:  

Hans Boot, voorzitter FB afd. Noordkop 
Charles van der Mark, secretaris FB afd. Noordkop 

Lammert de Vries, lid FB afd. Schagen. Heeft zitting in het verkeersoverleg van gemeente Hollands 

Kroon (cp Jeffrey Koops) 
Stefan Oudijk, secretaris FB afd. Den Helder. Heeft goede contacten met gemeente Den Helder 

Somia Marchouh, adviseur omgeving RWS 

Mieke Langedijk, omgevingsmanager RWS 

 
Uitkomsten gesprek 

Fietsersbond heeft voor zowel de Kooybrug als Balgzandbrug een aantal aandachtspunten/wensen. 

RWS geeft aan dat deze wensen worden meegenomen, maar er nog niet aangegeven kan worden 
of dit mogelijk is om te realiseren. 

Kooybrug 

• Op de Touwslagersweg vanaf de brug richting het tankstation zijn storende gaten in het 
asfalt. RWS heeft dit signaal ook via Veilig Verkeer Nederland ontvangen en kijkt hiernaar. 

• Fietsersbond merkt op dat veel vrachtverkeer de Touwslagersweg gebruiken als korte route 

ipv de gewenste route over de N99. Een maatregelen om dit tegen te gaan zou een 
verbodsbord kunnen zijn vanaf het industrieterrein. 

• Charles en Stefan geven aan dat er fietsstroken gecreëerd zouden worden op de 

Touwslagersweg over de brug. Zij hebben ca. 1,5 jaar terug hier tekeningen van gezien. 
ACTIE: RWS gaat na welk initiatief hier loopt. 

 

Balgzandbrug 

• Charles geeft aan dat hij onder de leden heeft gepeild wat de wensen zijn bij de 
Balgzandbrug. Hieruit is gekomen dat men graag een tunnel ziet aan de westelijke zijde 

van de rotonde om op de parallelweg naast Balgzandbrug te komen. Mieke geeft aan dat 

dit nogal kostbaar is en geeft deze wens weinig kans.  
• Een andere optie is om een VRI te plaatsen. Mieke vraagt door waarom dit een verbetering 

is aangezien er nu goed zicht is en de fietser nu zelf moment van oversteken kan bepalen. 

Fietsersbond geeft aan dat het op sommige tijden druk is op de N99 waardoor oversteken 
wordt bemoeilijkt. Ook zorgt een VRI voor wat meer tijd om over te steken wat wenselijk is 

voor bv. oudere mensen.  

• Fietssteunen plaatsen bij oversteekpunten is een handige voorziening vindt de 
Fietsersbond. 

 

Afspraken 

De uitkomsten van de planstudie worden teruggekoppeld aan de Fietsersbond. Ook krijgen zij een 
terugkoppeling van de uitkomsten van de in gang gezette acties. 

Voor de Kooybrug is Stefan Oudijk contactpersoon en voor de Balgzandbrug Lammert de Vries. 

Daarbij graag ook het secretariaat van Fietsersbond in mailwisseling betrekken. 
 

 

Contactgegevens: 
Charles van der Mark <cvandermark@quicknet.nl 

Stefan Oudijk <denhelder@fietsersbond.nl 

Piet van der Linden <p.vanderlinden@fietsersbond.nl 
Fietsersbond afd. Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl 
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