
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Functionele en recreatieve fietsroutes 
Uit het Voorontwerp bestemmingsplan Nes Noord blijkt, dat er aandacht is voor de fiets. Langs de 

nieuwe Nesserlaan wordt een vrijliggend fietspad aangelegd, welke aansluit op een vrijliggend 

fietspad langs de N241. Daarnaast voorziet het Beeldregieplan en het bestemmingsplan in een 

fietspad vanaf Hoep Noord langs de appartementen aan de zuidzijde naar de Nesserlaan. Deze 

fietsverbinding loopt vanaf de Nesserlaan parallel aan de nieuwe weg naar het Orthopedagogisch 

Zorgcentrum. Vanaf het OZC loopt een vrijliggend fietspad richting de N248 en de spoorbaan en 

sluit onder het spoorviaduct aan op het bestaande fietspad. 

Uit het document valt niet op te maken, hoe de inrichting van de Nes zal zijn, behalve dat deze zal 

worden ‘afgewaardeerd’. De weg zal niet meer aansluiten op de N241. Voor fietsers zou er een 

tunnel onder de provinciale weg komen, met een aansluiting op de Nes richting landelijk gebied. 

Onduidelijk is ook wat er gaat gebeuren met het vrijliggende fietspad langs de N241. Voorlopig zijn 

de geldverslindende en voor fietsers onzalige plannen van de provincie (fietspad opofferen voor een 

parallelweg) afgeschoten. De Fietsersbond afdeling Noord-Holland-Noord heeft zich altijd tegen 

deze parallelweg verzet. Diverse argumenten komen ook terug in het onlangs door Fietsberaad 

uitgegeven onderzoek “Fietspad of parallelweg – ervaringen en afwegingen”.  

Uit het Voorontwerp bestemmingsplan Nes Noord blijkt, dat er werk gemaakt is van het 

doortrekken van bestaande fietsroutes. De afdeling zal zich de komende periode bezig houden met 

de verdere invulling van de plannen. Het voorontwerp is hoopgevend. (Bron: het voorontwerp, te 

vinden op de website van de gemeente op de agenda van de Commissie Grondgebiedszaken van 14-

04-2008.) 
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NHD kan grap niet waarderen 
Naar aanleiding van “Nieuwe Banden” nummer 25, over het planten van grove dennen langs de 

Westerweg heeft het NHD zich niet bepaald van zijn beste kant laten zien. De redactie gebruikte 

voor deze grap onder andere landelijk nieuws  over de aanplant van grove dennen langs de A15 

tegen fijnstof. Lokaal was er natuurlijk de ophef over het kappen van bomen langs de Oranjelaan 

ten behoeve van het aanleggen van een fiets- en voetpad. Verder was er het onderzoek van de 

Fietsersbond, waarbij is gebleken, dat (tweetakt) brommers meer fijnstof uitstoten dan 

vrachtwagens. En brommertjes zullen en straks genoeg rondknorren richting de GSG. De redactie 

van de Schager Courant heeft spoorslags Rijkswaterstaat gebeld voor 

nadere informatie. Daar wist natuurlijk niemand iets over dit plan. In de 

berichtgeving in de courant werd daarna gemeld, dat Rijkswaterstaat de 

redactie van “Nieuwe Banden” in een email wel eens fijntjes zou wijzen op 

fouten in het artikel. Rijkswaterstaat heeft inderdaad contact gezocht. 

Toen daarop de datum van 1 april werd genoemd viel daar het kwartje. 

Tenslotte nog één vraag aan het NHD: heeft u bij Faunabeheer echt wel nagetrokken, of de 

broedende Tjiftjaf echt de kap van de bomen kan uitstellen? Ga anders even langs bij uw 

gewaardeerde collega Bert de Jong. Die weet alles van Tjiftjafs. 

Elektrisch fietsen gezond 
 “TNO liet 12 volwassen fietsers een proeftraject van 4,3 km fietsen op een elektrische fiets. De 

ene keer zonder elektrisch hulp, de andere keer met elektrische assistentie. Zoals te verwachten 

viel, vraagt trappen met een elektrisch steuntje in de rug wat minder energie. Maar ook met 

hulpmotor wordt het niveau gehaald dat voldoende is voor een positieve werking op de gezondheid. 

Wie vier keer per week met de elektrische fiets een kleine vijf kilometer fiets naar kantoor rijdt, 

komt aan de hoeveelheid beweging die volgens deskundigen voldoende is voor een gezonde 

leefwijze. En voor het overgewicht. Want het lichaamsgewicht van forenzen kan door gebruik van 

de elektrische fiets jaarlijks afnemen met maximaal 0,2 kg, terwijl het gewicht normaliter met 0,5 

kg per jaar toeneemt. Daar komt nog bij dat de elektrische fiets meer mensen in beweging krijgt. 

Omdat langere afstanden makkelijker zijn af te leggen, zullen Nederlanders tot 10 % vaker op de 

fiets stappen. Voor woonwerkverkeer kan het gebruik zelfs met maximaal 20% toenemen. 

En rijdt een forens op een gewone fiets gemiddeld 6,3 km voor een enkele reis woon werk, met de 

elektrische fiets haalt men gemiddeld 9,3 km zo verwacht TNO.” (Bron “Fietsberaad”) 

De redactie heeft geen inzicht in de wetenschappelijke kwaliteit van 

het onderzoek. Maar zijn 12 volwassen fietsers echt representatief 

om tot een dergelijke conclusie te komen? Mocht dat zo zijn, dan is er 

bij deze een alternatief plan (NS, ANWB en Rabobank) voor het 

terugdringen van de files. Minister Bos, zit er nog wat in de knip voor 

een “(elektrische)-fiets-van-de-zaak”?  
Afdeling controleert scholierenfietsroutes op veiligheid 
De komende weken gaan de actieve leden van de afdeling 

de routes fietsen van scholieren uit de omringende 

dorpen naar de GSG. Daarbij wordt o.a. gelet op  

• de aard van het fietspad (vrijliggend, samen met 
brommers etc.); 

• de breedte; 
• veiligheid en aantrekkelijkheid; 
• kruisingen; 
• belichting 
(Tja, en wat moet je nou met al die hinderlijk 

parkerende ouders bij de Aloysiusschool?) 


