
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Wieringerwaard - Schagen 
We starten de route bij de brug tegenover café Het wapen van Wieringerwaard. 

De Walingsweg (afb. 1) zou veiliger zijn, als ook de eerste 200 meter ook 30 km worden (nu 60 km).  

Volgens onze waarnemingen wordt hier echter harder gereden. Visuele versmalling kan helpen. 

De oversteekplaats Kanaalweg (N248 – afb. 2) is onveilig. 

Het tweezijdige fietspad (brommers toegestaan) van de Snevert naar het fietstunneltje is 

voldoende breed (3 meter). Wel ontbreekt de asmarkering. 

 

‘t Veld - Schagen 
We starten de route op de Rijdersstraat in ’t 

Veld. Behalve de laatste kilometer tot de N241, 

zou de hele Rijdersstraat een vrijliggend 

fietspad verdienen. Onder de gevaarlijke 

kruising met de N241 ligt alleen een 

voetgangerstunnel met geleide wielgoot.  

Het fietspad langs de N241 wordt richting 

Schagen steeds smaller: van 2,70 m. naar 1,90 

m, waar tenminste 3 m. gewenst is. Temeer 

omdat het hier om een tweezijdig fietspad gaat, 

waarop brommers zijn toegestaan, is deze 

situatie erg gevaarlijk.  

Op de tweezijdige fietspaden in Schagen (zoals 

langs de Zuiderweg) ontbreekt de asmarkering. 
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Inventarisatie scholierenroutes 
 

Afdelingsvergadering op 

10 september om 19.30 

uur bij Charles v.d. Mark 

Afb. 1 De Walingsweg: 30 km handhaven Afb. 2 Gevaarlijke oversteek Kanaalweg 

Bij gevaarlijke kruising N241 fietstunnel gewenst



Schagerbrug  - Schagen  
Het fietspad in Schagerbrug dient nodig 

aangepakt te worden: het is onvoldoende breed, 

weinig comfortabel en de markeringen zijn 

versleten. Buiten de bebouwde kom is het 

gerenoveerde fietspad helaas betegeld. Vlak voor 

de passage van de Westfriesedijk is er een diepe 

kuil vanwege afsnijden van de bocht. Suggestie: 

opvullen met tegels. 

Op de parkeerplaats aan de Menisweg zou het 

fietspad in rood asfalt aangegeven kunnen 

worden. Na de tunnel moeten fietsers op de 

gelijkwaardige kruising alle verkeer op de Loet 

voorrang verlenen. Gevaarlijke oversteek van de 

Hofstraat naar het Julianalaantje. 

Warmenhuizen - Schagen 
Opvallend is, dat er in de dorpskernen van 

Harenkarspel vrijwel overal 50 km gereden mag 

worden. Duurzaam veilig inrichten conform 30 km 

is hier gewenst. Op de hoofdroutes zijn er  

vrijwel nergens fietsvoorzieningen. Het fietspad 

tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn is betegeld 

en weinig comfortabel. In Tuitjenhorn moeten 

fietsers de Koorndijk (afb. 3) oversteken naar de 

Dorpsstraat.Het Rijper rijwielpad is onlangs 

geasfalteerd, maar veel te smal voor een 

tweezijdig fietspad met brommers. Op de 

kruising Krabbeweg/Delftweg zou een plateau 

aangelegd kunnen worden. Een alternatief zou zijn 

om het verkeer (en dus ook de fietsende scholieren) op de terpweg in de voorrang te zetten. 

Vanaf Groenveld tot Schagen zijn de 60 km wegen niet Duurzaam Veilig ingericht en ontbreken 

bijvoorbeeld rode markeringen voor de fietsers. Bij de oversteek van de Spreeuwenlaan krijgen 

fietsers van het verkeer van links zelden voorrang. 

‘t Zand - Schagen 
Het snelheidsregime in ’t Zand is inconsequent en 

onlogisch. In vrijwel alle woonwijken mag 30 km 

gereden worden, ook bij scholen en de 

bibliotheek. De hele dorpskern zou 30 km moeten 

worden. Fietsers worden vóór de rotonde met de 

N249 over een onlogische en onoverzichtelijke 

route gedwongen linksom: slecht zicht in de 

bocht, i.p.v. rechtdoor – zie afb. hiernaast). Het 

fietspad tot de spoorwegovergang is op talrijke 

plaatsen in slechte staat: scheuren, hobbels 

overdwars, slecht liggende tegels, slechte 

overgang wegdek naar fietspad enz. Langs het 

nieuwe, drukke fietspad staat geen verlichting.  

Afb. 3 Koorndijk oversteken: onoverzichtelijk 

Hier is alles fout wat fout kan gaan: geen voorrang, slecht wegdek 
en ontbrekende markeringen. 



’t Veld - Schagen 
Langs een deel van de Rijderstraat ontbreekt de 

verlichting. Op de rotondes is de voorrang niet 

eenduidig geregeld en is het oppervlak oneffen. Het 

fietspad langs de Hartweg is ook van slechte 

kwaliteit. Op diverse plaatsen wordt te hard gereden. 

Visuele versmalling d.m.v. fietssuggestiestroken in 

rood asfalt kan dit mogelijk tegengaan. Hetzelfde 

geldt voor de Leekerweg/Weereweg. Fietsers zouden 

in de Bosstraat de parallelweg moeten nemen. Hoe 

stimuleer je dat?  

Diverse kruispunten moeten aangepakt en veiliger 

gemaakt worden. Op de kruising Bosstraat/industrieterrein (Zandwilg) ontbreken de haaientanden. 

Verkeersgebruikers weten niet wie daar voorrang heeft. De gevaarlijke kruising 

Weereweg/Mientweg verdient verkeersremmende maatrgelen, bijvoorbeeld visuele versmalling 

d.m.v. fietssuggestiestroken. De bochten in deze weg bij Lutjewinkel zijn onoverzichtelijk en dus 

gevaarlijk.  

In het fraaie Barsingerhorn zou een 30 km-regime moeten gelden. De Heereweg zou op het gebied 

van veiligheid er op vooruit gaan, als deze Duurzaam Veilig zou worden ingericht (zie afb. 

hierboven). Het kruispunt Tin/Lutjewallergweg is onduidelijk en de rode kleur ontbreekt. 

Verschillende wegbeheerders 

Niet altijd vallen de wegen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Afhankelijk van de 

ligging dienen provincie en Hoogheemraadschap de wegvakken te onderhouden. Alle betrokken 

instanties krijgen van de Fietsersbond afd. Noord-Holland Noord een brief met aanbevelingen om 

de scholierenroutes te verbeteren. 

Dilemma 

Tot slot een citaat (ze www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/ietsberaad0031.doc; 

‘ietsberaad’ is geen tikfout, maar de werkelijke url): 

“Al met al betwijfelt het Fietsberaad of de beoogde lagere rijsnelheden zullen worden 

gerealiseerd in de te creëren 60km/uur-gebieden. Ook buiten de bebouwde kom is de kans op 

(kosten-)effectiviteit het grootst bij de keuze voor maatregelen die zowel de toegang beperken als 

de circulatie van het autoverkeer in goede banen leiden. Zulke, voor Duurzaam Veilig (fiets)verkeer 

onontbeerlijke maatregelen, lijken zich echter nog nauwelijks 

binnen het blikveld van bestuurders en beleidsmakers te bevinden. Het Fietsberaad realiseert zich 

dat een Duurzaam Veilig-inrichting van 60km/uur-gebieden buiten de bebouwde kom voor 

wegbeheerders geen sinecure is. Voor interlokaal  fietsverkeer vormen de betreffende wegen 

echter vaak de kortste weg of de aantrekkelijkste recreatieve route. Het beraad pleit er daarom 

voor sluipverkeer op deze wegen structureel aan te pakken en druk recreatief autoverkeer te 

voorkomen. Als dit niet lukt, kan de aanleg van vrijliggende fietspaden onvermijdelijk zijn, met alle 

kosten en nadelen van dien. Het beraad vindt dat deze maatregelen ten onrechte niet zijn 

opgenomen in de regionale verkeersveiligheidverkenner.” 

“Op papier lijkt Duurzaam Veilig voor fietsverkeer gunstig te kunnen uitpakken. Bovenstaande leert 

echter dat er nog wel veel moet gebeuren voordat fietsers de mogelijke winst ook daadwerkelijk 

kunnen incasseren. Bij de uitwerking van de maatregelen is meer aandacht nodig voor de veiligheid 

en aantrekkelijkheid van fietsgebruik. Duurzaam Veilig vergt niet alleen investeringen, maar 

evenzeer duidelijke keuzes die recht doen aan de doelstellingen.  

Het Fietsberaad roept gemeenten, wegbeherende waterschappen, kaderwetgebieden en provincies 

op die keuzes te maken en meer rekening te houden met de belangen van fietsverkeer.”  

Daar sluit de Fietserbond zich graag bij aan. 


