
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 

van Rennesstraat 6, 
1741 HD Schagen 

www.fietsersbond.nl/schagen 
 

Nieuwe Banden 
Nieuwsbrief nummer 10 – mei 2005 

Redactie: Charles van der Mark en Rob Pippel 
noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Fietsersbond 30 jaar 

Dertig jaar opkomen voor fietsers 
Protesten tegen het afschaffen van het 
fietsvervoer door de NS zijn de aanleiding 
geweest voor de oprichting in 1975 van de 
Eerste, Enige, Echte Wielrijders Bond (ENWB), 

die later Fietsersbond ging heten. In de loop van 
die dertig jaar is de bond uitgegroeid tot een  
serieuze gesprekspartner voor o.a. de overheid. 
Met name de Fietsbalans is een middel bij 

uitstek om de stand van zaken betreffende de 
fietsinfrastructuur in een gemeente in kaart te 
brengen. In 2002 werd dit onderzoek in Schagen 
verricht. Op de website staat een uitgebreide 

samenvatting van het rapport. 
De afdeling Noord-Holland-Noord is actief in en 
rond Schagen. Behalve de Fietsbalans is ook 
intensief meegewerkt aan het Fiets- en 

voetpadenplan van de gemeente Schagen. 
Regionale activiteiten van de afdeling zijn de 
bezwaarschriften tegen het ontwerptracé N9 
Stolpen-Koedijk en tegen het opheffen van het 

fietspad langs de N248 om een parallelweg aan 
te leggen. 

Kies slechtste en beste fietspad 
Een van de jubileumacties van de Fietsersbond is 
het kiezen van het slechtste fietspad. De 
afdeling haakt bij deze actie aan. Iedereen kan 

een bericht sturen, liefst met een foto, van het 
slechtste en beste fietspad in en om Schagen. 
De foto’s worden op de website geplaatst (kijk 

maar op www.fietsersbond.nl/schagen) en de 
wegbeheerder krijgt een compliment óf het 
verzoek in het kader van het jubileum snel iets 
aan de situatie te doen. Onderstaande foto 

toont een prachtig, breed fietspad in Schagen, 
dat echter slecht onderhouden wordt. 
 
 
 

 

Afdelingsvergadering 
Datum: maandag 23-05-2005 om 19.30 
Locatie: Charles van der Mark, van Rennesstraat 6 
Agendapunten: 
• Opening en vaststellen agenda 

• Notulen 
• Oriëntatierondje 
• Werkgroepen (Veiligheid en Beleid) 
• Rondvraag en sluiting 

Nieuwe fietsrekken in centrum 
De gemeente Schagen heeft n.a.v.  de Fietsbalans 

extra geld beschikbaar gesteld. De afdeling heeft 
de fietsparkeerplaatsen in het centrum 
geïnventariseerd en voorstellen gedaan om deze te 
vervangen en uit te breiden. Binnenkort worden 75 

onpraktische muurklemmen vervangen door rekken 
met het Fietsparkeur, een keurmerk voor goede 
fietsrekken. 

        
Er komen ongeveer 350 parkeerplaatsen voor 
fietsers bij. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
De afdeling heeft werkgroepen gevormd: 
- Lokaal fietsbeleid en 
- Verkeersveiligheid voor fietsers 
De werkgroepen zullen voorstellen doen aan de 
lokale politieke partijen om in hun verkiezings-
programma’s concrete punten op te nemen die de 

veiligheid van de fietsers in en rond Schagen 
moeten verbeteren.  

Reestechniek: fietsbanden 
Jan van Rees schrijft op de website van de 
afdeling wetenswaardigheden op het gebied van 
fietstechniek en –onderhoud. Ga dus gauw eens 

kijken op onze site www.fietsersbond.nl/schagen 
en klik op ‘Rees’-techniek. Deze keer heeft hij het 
over banden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Test fietspompjes 
Op de site van de Fietsersbond staat een test 
van goede fietspompjes voor onderweg. De 
Zéfal hpX 4 € 22,50 krijgt het predikaat 
‘zeer goed’. Hieronder de tekst van de site: 

“Deze klassieke framepomp is al jaren op de 
markt. Er is nooit iets aan veranderd, en dat 
hoeft ook niet want dankzij de smalle en lange 
zuiger pompt de Zéfal hpX4 licht en 

gemakkelijk. Vanwege de kleine zuigerdiameter 
hoef je niet hard te duwen. Toch krijg je met 
elke slag relatief veel lucht in de band, omdat 
de zuiger vrij lang is. De pomp ligt ook lekker 

in de hand. Daarnaast is de constructie zeer 
degelijk en heeft de pomp een uitstekende 
ventielklem. Minpuntjes zijn de stalen 
zuigerstang die kan gaan roesten en het 

ontbreken van een stofkapje. De Zéfal wordt 
geleverd in vier verschillende lengtes. De 
langste pomp is het meest comfortabel. Als je 
genoeg ruimte op je frame hebt, kun je daarom 

het beste de langste kiezen. Om de pomp 
onder de bovenbuis van het frame te klemmen, 
moet er een nokje bij de balhoofdbuis zitten. 

Als het nokje ontbreekt, kun je hem ook los 
kopen om zo de pomp onder de framebuis te 
klemmen. Wie geen pomp aan zijn frame wil, 
moet de hpX 1 kopen. Deze past nog net in een 

fietstas.” 
Zie www.fietsersbond.nl 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fietsen in Zwitserland 
Nee, niet mountainbiken in de Alpen. 
Zwitserland heeft 9 geweldige langeafstands-
fietspaden. Ze volgen bijv. de rivierdalen van 
de Rein (310 km), de Rhône (425 km) en de 

Aare (305 km). De routes zijn over het 
algemeen licht tot middelmatig zwaar. In de 
routebeschrijvingen worden voor de passen en 
de gedeeltes met druk verkeer alternatieven 

(spoor) aangegeven. Kijk op www.veloland.ch 
voor meer informatie. Charles en Ineke van 
der Mark zullen na de zomervakantie hun 
ervaringen in Zwitserland beschrijven.  

Route Napoléon loopt niet door Schagen 
Al eens in de kop van Noord-Holland  de historische 
routes gefietst langs ‘oorlogsmonumenten’ uit recent en 
ver verleden? 
In de buurt van Eenigenburg (en ook elders) kun je nog 

musketiers van Napoleon of zo tegen komen. Met 
donderende knallen, kruitdampen en veel missers mikken 
zij op langsrijdende fietsers want die kennen ze nog 
niet. De schutters staan meestal verstopt achter 

plaatsnaamborden en vragen je soms om even te stoppen 
als ze de spuiten moeten laden. Waar kom je dat in onze 
razendsnelle wereld nog tegen?  
Zo hebben we voor fietsers in Noord-Holland een echte 

Route Napoléon inclusief boekje met pleisterplaatsen en 
aanvalsplekken. Zou dit dan toch  nog veiliger zijn dan op 
sommige fietspaden door  Schagen? 

Oproep   
Wie maakt de beste fietsroute van 5 km door Schagen 
over de beste dan wel slechtste fietspaden? Bij een mix 

van beiden moet een van beide kwaliteiten duidelijk de 
overhand hebben. Inzenden per email of post vóór 1 
september a.s. bij de redactie. De winnende inzender 
krijgt een prijs in de vorm van een EHBO-setje. 

(Misschien nog eens nodig op sommige paden). 

Wrakkige kansen 
Al een tijd niets meer gehoord en gelezen over het 
stallen van fietsen bij het station Schagen? 
Zou het daar dan allemaal in orde zijn? 
Je went aan alles, dus geloof je dat het klopt, maar als 

je goed (lees: GOED) kijkt, weet je wel beter. 
Het zou ten Gemeentehuizen worden uitgezocht wat de 
status van de stalling en de directe omgeving is, maar 
ook daar is het stil (lees: DOODSTIL). 

Niet wakker maken …. Je went aan alles. 
Of staat het misschien op de agenda van de bespreking 
tussen wethouder Jong en ProRail. Er schijnt eindelijk 

een datum gevonden te zijn. Hans grijp je kans. 
 


