
Afdelingsvergadering op woensdag 15-02 om 
19.30 uur op Noord 101 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Levensgevaarlijke fietsstrook Teso Den Helder 
De afdeling Noord-Holland Noord heeft bij de 
Provincie bezwaar aangetekend tegen de 
levensgevaarlijke fietsstrook die is aangelegd na de 
reconstructie van het opstelterrein voor de boot naar Texel. Om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden, is de 
busbaan samen met het fietspad voor de fietsers die van de boot afkomen verplaatst naar de dijk. Het fietspad is 
amper 1 meter breed en wordt met een ribbelstrook “gescheiden” van de busbaan. Als er 2 fietsers naast elkaar 
fietsen (dat kan niet op het fietspad), dan zal de bus erachter moeten blijven. Dat zal tot irritatie leiden en 
gevaarlijke situaties voor de drommen fietsers die tijdens de vakantieperiodes van de boot af naar Den Helder 
fietsen. Het bericht met foto uit het NHD geeft een prima weergave van de situatie. De afdeling heeft een 
protestbrief naar de Provincie gestuurd met het dringende verzoek de breedte van het fietspad te verdubbelen, 
zoals de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van het CROW aanraadt. De Provincie wil nu een strook grond van 50 cm 
kopen aan de voet van de dijk. Men wil ons verzoek voor een 
fysieke scheiding tussen busbaan en fietspad inwilligen. Daarna 
blijft er nog 20 cm over voor verbreding van het fietspad. Daar 
gaan we natuurlijk niet mee akkoord.  
 
Reconstructie Frans Halsstraat 
De afdeling is direct betrokken geweest bij het maken van de 
plannen voor de reconstructie van de Frans Halsstraat. We hebben 
ons sterk gemaakt voor het rechtdoor trekken van het fietspad van 
de Groeneweg (zie foto; bron gemeente Schagen). Verder hebben 
we gepleit voor middengeleiders met voldoende breedte, zodat 
fietsers zich kunnen opstellen, zonder vrees hun achterlicht kwijt te raken door passerende auto's. Ook hier hebben 
we ons gebaseerd op de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van het CROW, waarin als maatvoering voor middengeleiders 
tenminste 210 cm en een minimale lengte van 500 cm wordt gehanteerd. 
Verder hebben we tijdens de besprekingen het voorstel van Bert 
Nieboer, adviseur Kind en verkeer van VVN, ondersteund. Hij heeft 
er voor gepleit om fietsende scholieren die vanuit het fietstunneltje 
de Beethovenlaan naar de Jan Steenstraat willen fietsen ter hoogte 
van de middengeleider te laten voorsorteren. In de luwte van die 
geleider kunnen ze dan rustig rekening houden met tegemoet-
komend verkeer en veilig de Jan Steenstraat inrijden. Autoverkeer 
uit de westzijde van de Beethovenlaan en de Christoffelhof horen 
de fietsers (die van rechts komen) voorrang te verlenen. Zie 
tekening hiernaast. 
Maandagavond 13 februari komt het plan in de commissie 
Grondgebiedzaken. Zie ook de gemeentelijke website hierover. 
 
Problemen op de Schagerweg 
Nadat de huizen aan de Schagerweg, net voorbij de Grote Sloot in 
Schagerbrug bewoond zijn, is een deel van het vrijliggend fietspad 
afgesloten (zie foto hiernaast). Wij hebben de gemeente Zijpe 
gevraagd waarom het fietspad afgesloten is, want wij kunnen 
geen veiligheidsargument bedenken. We hebben er dan ook op 
aangedrongen het fietspad zo spoedig mogelijk weer open te 
stellen. Ook de belijning van de fietsstrook op het wegdek is erg 
gebrekkig en leveren de geparkeerde auto’s langs de fietsstrook 
ook nog eens extra gevaar op. 
Op het laatste gedeelte van de Schagerweg, richting de N248 zijn 
er boorgaten gemaakt in de fietsstrook. Deze zijn opgevuld met 
asfalt, maar dat is er in de loop van de tijd uitgereden. We hebben 
wegbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
gevraagd de gaten met scherpe randen afdoende te dichten. 
Waar de Schagerweg de Westfriesedijk kruist doen zich ook problemen voor. 
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Gebruikers van het fietspad snijden de bocht af en rijden door de 
berm. Hierdoor ontstaan er gaten, zoals op bijgaande foto te zien 
is. Bovendien is de afwatering van het fietspad slecht geregeld. 
Een vergelijkbaar probleem doet zich voor waar de Schagerweg op 
de N248 uitkomt. Ook hierover hebben we het 
Hoogheemraadschap in kennis gesteld en verzocht dit probleem 
met grasbetonblokken in de berm op te lossen. 
 
Reconstructie N241 
Een ander project waar de Fietsersbond al jarenlang met succes bij 
betrokken is, is de N241. Het opheffen van het vrijliggende fietspad 
ten behoeve van een parallelweg, waarop fietsers en 
landbouwverkeer gemengd zouden worden hebben we weten te 
voorkomen. Er komt nu aan weerszijden van de weg een 
fietsstraat, waarbij al het overige verkeer “te gast” is (zie 
afbeelding - bron: Publieksbrochure N241 van de provincie). In 
principe is er één parallelweg voor het landbouwverkeer en de 
andere voor fietsers. 
De allerlaatste ontwikkelingen betreffen de fietspaden op de 
rotondes. Omwille van de “duidelijkheid” wil men daar 
tweerichtingenfietspaden van maken, hetgeen wij een slechte zaak 
vinden. 
 
 

Fietsersbond geeft voorlichting over e-bikes 
Tijdens de Fiets- en wandelbeurs dit weekend zal Testkees van de 
Fietsersbond ter plekke niet-commerciële  informatie geven over e-
bikes. Ook heeft de Fietsersbond een deel van de website 
gereserveerd voor informatie over ebikes met onder andere een 
test uit 2011 en een brochure Keuzewijzer elektrische fiets. Daarin 
komt de Koga E-runner als beste uit de bus: 
+ Prettig rijden door soepele en krachtige ondersteuning 
+ Luxe uitrusting, goede verlichting, parkeerhulp achteruit 
+ Zeer goed en afneembaar display met accu-indicatie 
+ Accu makkelijk afneembaar met goed slot 
- Open kettingkast vanwege derailleur 
- Duur 
- Kleine knopjes voor bediening 

Over e-bikes organiseert de Fietsersbond ook speciale fietsinformatiedagen. 
 
Fietsmoffen 
U kent ze vast nog wel, de vaste fietsmoffen aan het stuur, die je 
handen tijdens barre wintermaanden lekker warm hielden. Bekijk 
de fietsmoffentest van de Fietsersbond. 
 
Warm krijg je het ook van het hiphopnummer Bagagedrager van 
Gers Pardoel. De redactie van de Fietsflits van de Fietsersbond 
kwam het tegen op Youtube.   
 
Bellen op de fiets 
Chriet Titulaer maakte in de jaren tachtig furore met zijn 
programma De wondere wereld. Daarin spiegelde hij de argeloze 
bevolking futuristische dingen voor als een telefoon waarmee je op 
de fiets kon bellen. Met gevaar voor eigen leven demonstreerde hij 
hoe dat er uit zou zien. Kijk en huiver (Bron: Fietsflits van de 
Fietsersbond) 
Innovatief, maar praktisch? 
 
Maar wat dacht u van de Bikewalker? Bekijk eens het filmpje op 
Youtube. Ziet er gaaf uit. 
 
Volg ons ook op www.fietsersbond.nl/schagen 


