
Beantwoording vragen ontwerp Stolperbasculebrug 

 

Stolperbasculebrug <Stolperbasculebrug@noord-holland.nl> 

Aan: 

• drsverkeer@dorpsraadschagerbrug.nl; 

• Fietsersbond Noordkop 

Ma 16-5-2022 13:33 

Beste heer van der Mark, Boot, de Vries en de Boer, 

  

Dank voor jullie komst en het prettige gesprek op 14 april jl. op het Houtplein in Haarlem. 

Tijdens dit gesprek hebben wij aangegeven de vragen te beantwoorden die u in een email 

heeft gesteld. Deze email was ook de aanleiding om in gesprek te gaan.  

Hieronder, in uw oorspronkelijke bericht, vinden jullie onze antwoorden in het blauw. We 

hebben ook de bijbehorende tekeningen bijgevoegd.  

  

Zoals besproken gaan wij een nieuwe afweging maken over de breedte van het ontworpen 

fietspad op de brug. Wij verwachten dit nog voor de zomer te kunnen voorleggen aan het 

bestuur. Zodra het bestuur daar een beslissing over heeft gemaakt, brengen we jullie op de 

hoogte. 

  

Hartelijke groet, 
Projectteam Stolperbasculebrug 
  
Provincie Noord-Holland 
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem                                
  
Vervanging Stolperbasculebrug - Provincie Noord-Holland 
  

 
  

  

  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Vervanging_Stolperbasculebrug


Van: Fietsersbond Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl>  

Verzonden: donderdag 3 maart 2022 13:49 

Aan: Stolperbasculebrug <Stolperbasculebrug@noord-holland.nl>; Fietsersbond Noordkop 

<noordkop@fietsersbond.nl> 

Onderwerp: Stolperbrug aanvullende informatie 

  

Dag meneer Bruyn of collega, 

  

Wij hebben kennis genomen van het participatierapport en het bestemmingsplan van de 

Stolper basculebrug. Wij hebben enkele aanvullende vragen: 

• Zijn er recente tellingen gedaan op het (brom-)fietspad? Zo ja, dan ontvingen wij die 

graag. Zo nee, op welke maximale intensiteit per uur heeft u zich gericht voor het bepalen 

van de breedte van het (brom-)fietspad op de brug. 

Antwoord:  

Er zijn tellingen uitgevoerd op dinsdag 18 juli 2017, voor de zomervakantie regio noord, 

in de ochtendspits van 07:00 tot 09:00 uur en de avondspits van 16:00 tot 18:00 uur. 

Hieruit komt een resultaat van maximaal 84 fietsers per uur (in de avondspits). Dit 

maximum valt binnen de marge van 50 – 150 fietsers per uur. Met deze marge moet het 

fietspad volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer een breedte hebben van 2,5 tot 3,0 meter.  

Om zeker te weten dat deze omvang nog steeds actueel is gaat de provincie Noord-

Holland nieuwe tellingen uitvoeren in Q2/Q3 2022.  

• Hoe breed wordt het (brom-)fietspad tussen de Stolperbrug en de brug over de N9? 

Waarop wordt deze breedte gebaseerd? 

Antwoord: 

Het bestaande fietspad aan de noordzijde van de rotonde is 3,0 meter breed. Deze breedte 

zou ook voor de nieuwe situatie gelden volgens CROW – Ontwerpwijzer Fietsverkeer. Uit 

onderzoek bleek dat een breder fietspad bij de oversteekplaats meer ruimte geeft voor 

fietsers om ‘om te kijken’. Dit verhoogt de veiligheid voor de fietsers, en op basis hiervan 

is het fietspad in het huidige ontwerp verbreed van 3,0 naar 3,5 meter.   

• Tegen-argument fietstunnel comfort: het fietspad wordt 200 m langer. Wij zijn benieuwd 

naar de omrij-factor. 

Antwoord: 

Bij een route van Schagen naar het strand bij Callantsoog is een factor van ca. 1,2 te 

vinden, waarbij een tunnel van 200 meter ca. 0,025 zou toevoegen. Deze vallen beide 

binnen de streefwaarde van 1,25 (buiten de bebouwde kom). 

• Tegen-argument fietstunnel veiligheid: te krappe bochten en te weinig zicht. Wij 

ontvingen graag tekeningen inclusief maten en boogstralen. 

Antwoord: 

In de bijlage vindt u 2 tekeningen van de gewenste nieuwe situatie (inclusief de 

participatierapportage). Let op: dit zijn nog voorontwerpen en ze worden nog verder 

uitgewerkt voordat ze definitief zijn. Hierdoor kunnen er nog afwijkingen ontstaan.   

• Tegen-argument fietstunnel oneigenlijk gebruik: fietsers zouden over de rotonde gaan 

fietsen. Dat kun u toch met een barrier o.i.d. afsluiten? 

Antwoord: 

Mits het past, zou bij de keuze van een fietstunnel een geleiderail mogelijk zijn. Er is dan 

ook een (hoger) hekwerk nodig voor voetgangers. Een hekwerk heeft een negatieve 

invloed op het zicht van al het wegverkeer. Bij de gekozen oplossing van een gelijkvloerse 

kruising door middel van een rotonde zijn een geleiderail en een (hoger) hekwerk niet 

nodig.  
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• Tegen-argument fietstunnel hellingen: hellingspercentages tot 5%. Wij ontvingen graag de 

formule op basis waarvan u tot dit percentage komt. 

Antwoord: 

Voor de schetsen van de tunnels is 5% aangehouden omdat dit percentage uit ervaring het 

maximale is wat passend is bij een dergelijke fietstunnel. Dit percentage past volgens de 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer (Figuur 3-5. Bandbreedtes voor hellingspercentages) bij een 

hoogteverschil van 4,0 meter bij weinig windhinder. 

  

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal 

Bestuur van Noord-Holland.  
 


