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Schagen 4e stad van ‘veelfietsers’ 
 

Bijna de helft verplaatsingen per fiets 
Een van de uitkomsten van de Fietsbalans uit 2002 was 

het verheugend grote aantal fietsers in Schagen. In 

een recente publicatie (oktober 2007) van het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wordt dit 

bevestigd. Schagen staat op de vierde plaats van de 

Nederlandse gemeenten met een hoog fietsaandeel op 

afstanden op afstanden onder de 7,5 kilometer. 

Gemeente Fietsaandeel Autoaandeel 

Goes 51% 33% 

Zwolle 49% 28% 

Woerden 48% 26% 

Schagen 47% 26% 

…. …. …. 

Nederland 35% 36% 

Her rapport noemt in het algemeen een vijftal 

factoren die van invloed zijn op fietsgebruik. Deze 

gelden grotendeels ook voor Schagen: 

-  De mate van reliëf: behalve hier en daar een terp is 

Schagen zo plat als een pannenkoek. 

- De bebouwingsdichtheid: Schagen is evenwichtig 

rondom het centrum uitgebouwd. 

- Het aandeel jongeren: veel schoolgaande jeugd. 

- De reistijdverhouding tussen auto en fiets: zoals uit 

de Fietsbalans is gebleken valt die zeer voordelig uit 

voor fietsers. 

- De parkeerkosten: die zijn nul, dat kan dus niet als 

een stimulerende factor benoemd worden. 

Stimuleren fietsgebruik op korte afstanden 
In het nieuwe regeerakkoord en de Nota Mobiliteit 

wordt de nadruk gelegd op verbetering van de 

bereikbaarheid en een duurzame kwaliteit van de 

leefomgeving. Dat schept kansen voor extra inzet op 

fietsbeleid. Immers, fietsen 

- is duurzaam en schoon; 

- kan een bijdrage leveren aan het bereikbaar maken 

en houden van de stad; 

- kan de verkeersveiligheid verbeteren; 

- is een belangrijk instrument in het streven naar een 

gezond milieu; 

- kan positieve effecten hebben op de volksgezond-

heid. 

 

 

Stimulerende maatregelen 
1. Verbeter het gemak en comfort van 

fietsgebruikers. 

Goede voorbeelden zijn de Menisweg, met de 

fietsers in de voorrang. De fietstunnel van Hoep 

Zuid zorgt voor een snelle verbinding naar het 

centrum. In het centrum is het aantal fietsrekken 

met ‘Fietsparkeurmerk’ sterk uitgebreid. 

2. Verbeter de concurrentiepositie van de fiets t.o.v. 

de auto. 

Schagen heeft een regiofunctie en dat trekt 

natuurlijk autoverkeer aan. De blauwe zone voorkomt 

lang parkeren, maar leidt tot meer autoverplaat-

singen. De Fietsersbond ziet het niet doorgaan van 

de ‘beperkte doordringbaarheid’ van de markt nog 

steeds als een gemiste kans. Schagen is compact 

gebouwd en noord-zuid-verkeer heeft niets op de 

markt te zoeken. Er lijkt niets anders op te zitten 

dan te wachten op de Nesserlaan. 

Korte verplaatsingen 
Bijna de helft van de verplaatsingen in Nederland 

gebeurt met de auto. Iets meer dan een kwart met 

de fiets en ongeveer 5% met het openbaar vervoer. 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, gaat het bij 

69% van de verplaatsingen om afstanden tot 7,5 km. 

Daarbij wordt in 35% van de gevallen de auto 

gebruikt en de fiets scoort eenzelfde percentage. 

Het is ronduit schokkend te lezen, dat 10% van 

afgelegde autokilometersom stukjes tot 7,5 

kilometer gaat. We hebben het dan over 9,5 miljard 

kilometer. Typisch is, dat dit ten opzichte van de 

jaren negentig niet of nauwelijks veranderd is. 

Verdeling 17 miljard verplaatsingen over de 
afstand
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Wat zijn die korte autoverplaatsingen? 
De belangrijkste reden om de auto te pakken is het 

weer en het comfort van de auto. De auto wordt 

vaak gebruikt om – op weg naar het werk - de 

kinderen naar school te brengen of te combineren 

met boodschappen doen. Van de eerder genoemde 

9,5 miljard kilometers heeft 3,2 miljard te maken 

met het huishouden en bijna 2 miljard kilometers 

worden afgelegd om naar het werk te gaan, dat 

binnen de 8 kilometer van huis ligt. 

Reden om de auto te gebruiken
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Marktpotentie fiets 

Het rapport noemt het niet realistisch om te 

veronderstellen dat al die korte auto-verplaatsingen 

op termijn door fietsritten vervangen kunnen 

worden. Kind wegbrengen vóór het werk, even 

boodschappen doen erna en de grote wekelijkse 

boodschappen zijn minder gevoelig voor het 

overstappen van de auto naar de fiets. De meeste 

autokilometers op de korte afstanden worden 

gereden door 30 – 50-jarigen. Zij zitten in de meest 

hectische fase van hun leven. Toch stelt het 

rapport, dat eenderde van die autokilometers 

potentiële fietsverplaatsingen zijn. Dus ligt er ook in 

Schagen een schone taak. 

Bron: “Vaker op de fiets – Effecten van 

overheidsmaatregelen”; oktober 2007 

 

Al bezig met de fietsvakantie? 

Fiets straks niet meer in de trein 

Pas dan goed op, want in de toekomst zou het wel 

eens afgelopen kunnen zijn met het meenemen van 

de fiets in de trein. De gezamenlijke Europese 

fietslobby heeft met grote verbazing gereageerd 

op het akkoord over treinverkeer, dat de Europese 

Raad en het Europese Parlement onlangs 

uiteindelijk hebben afgesloten. Het lijkt erop neer 

te komen, dat treinvervoerders in de toekomst 

genoeg argumenten kunnen gaan gebruiken om het 

meenemen van fietsen te weigeren, aldus de 

organisaties ETRA, de Europese organisatie van 

Tweewielerbedrijven en ECF, de Europese Fietsers 

Federatie. (Bron: fietsen.web-log.nl). 

Europese fietsrouteplanner 

Het zal zo’n vaart nog niet lopen. Op de volgende 

site kun je in ieder geval je fietsroute binnen 

Europa prima plannen: 

http://www.fietsrouteplanner.eu 

Op dit gebied (routeplanners voor fietsers) heeft 

onderstaande website veel informatie ter 

beschikking:  

http://www.fietsen.123.nl/fietsrouteplanners.htm 

Handboek fietsreparaties 

Jan van Rees heeft op de website van de afdeling 

een boeiende reeks technische wetenswaardig-

heden betreffende de fiets. Uitgever Elmar heeft 

een boek uitgegeven over fietsreparaties door 

schrijver Rob van der Plas. De handleiding biedt 

o.m. onderhouds- en reparatieprocedures voor alle 

fietstypes,  duidelijke en gedetailleerde stap-

voor-stapinstructies, talloze foto ' s en instructie-

tekeningen in kleur, up-to-date informatie, ook 

over de nieuwste accessoires en alles over 

preventief onderhoud en aanpassingen aan 

versnellingen, remmen, aandrijving etc. Het boek 

kost € 22,50, ISBN 903817899. 

 
Agenda 

De Fiets en Wandelbeurs 2008: zaterdag 2 en 

zondag 3 februari, Holland-Complex Amsterdam-

RAI. Een uitgebreid inhoudelijk programma van 

lezingen en workshops in diverse zalen en lounges 

van het congrescentrum. Vooral deze combinatie 

maakt de Fiets en Wandelbeurs een echte 

belevingbeurs voor een gerichte doelgroep. Meer 

informatie over de Fiets en Wandelbeurs staat op 

de site: www.fietsenwandelbeurs.nl 

 

 


