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BAK(FIETS) 

Pak de bak! 
In Noord-Holland, om precies te zijn in 

Schermerhorn en De Rijp, kijken ze verder dan 

hun neus lang is: er is een bakfietsenwinkel. 

Volgens het Noord-Hollands Dagblad van 20 juli 

2004 worden er bij De Bakfietswinkel allerlei 

soorten bakfietsen (op bestelling) gemaakt. 

Open, gesloten, transparante, eenvoudige en 

ingewikkelde. 

Dat is meteen goed nieuws voor al die gemeenten 

die een krap investeringsbeleid jegens fiets-

paden hanteren: bij te smalle fietspaden moeten 

die bakfietsen op de hoofdweg rijden. Langzaam 

bakfietsverkeer dus in plaats van traag 

landbouwverkeer en andere doorstroomremmers. 

Tijd voor een actiegroep Geef De Bakfiets De 

Ruimte! Een actiegroep jegens de gemeenten 

met de smalle beurs. En een prijsvraag erbij: hoe 

kom ik met een bakfiets over de Ovonde in 

Schagen! 

Bak voor N9 
Duizelt het u ook van de varianten op het tracé 

van de N9 bij de Stolpen? De bewoners daar zijn 

er in ieder geval misselijk van. Wij hebben nóg 

een variant, waar met name de gemeente Bergen 

blij mee zal zijn: demp het Noord-Hollands 

kanaal en leg in de verdiepte bak een nieuwe 

snelle autoweg aan. Op de bestaande weg en brug 

is dan voor fietsers en bakfietsers een riante 

ruimte ontstaan. Waarom bedenken wij dat 

eigenlijk alleen maar? 

Markt ‘beperkt doordringbaar’? 
Onlangs was de afdeling uitgenodigd om samen 

met andere belangengroepen suggesties te doen 

die de veiligheid voor het langzaam verkeer op 

de markt zou moeten verhogen. Al gauw spitste 

de discussie zich toe op twee varianten. De 

wethouder bepleit ‘beperkte doordringbaarheid’ 

en scheiden van het noord- en zuidverkeer met 

een ‘knip’ op de markt. Wij zijn voorstander van 

een autovrije markt en Gedempte Gracht. Ook 

de politie ziet dit als optimale 

veiligheidsmaatregel. Op korte termijn is dat 

niet haalbaar, mede omdat het beleid gebaseerd 

is op een verkeersvisie van omstreek 1985, de 

 

 

tijd dat er nog T-Fords over de markt reden. Wat 

een bak eigenlijk. Hoewel, zo’n visie is natuurlijk 

geen ‘knip’ meer waard. 

SWOV bakt er niets van 
Over veilig gesproken. In de Schagerkrant van 3 

februari j.l. was te lezen dat de Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

vindt dat fietsers op rotondes met vrijliggende 

fietspaden veiliger zijn als ze geen voorrang op 

auto’s hebben. Maken ze daar geen denkfout: 

zónder auto’s zou het toch nog veel veiliger zijn?  

Bakken vol nieuwe fietsenrekken 
Koudwatervrees: koop geen nieuwe fiets want hij 

kon wel eens gestolen worden. Wij doen er niet aan 

mee, maar 30% van de Nederlanders redeneert 

wel zo. Gelukkig komen er in het centrum van 

Schagen veel nieuwe fietsenrekken en worden de 

oude vervangen. Wel de fiets vastzetten ‘aan de 

wereld’ natuurlijk. 

Folderbakkie 
En als u een nieuwe fiets wilt kopen, dan kan dat 

bij Profile Westenenk. Daar krijgen leden van de 

Fietsersbond 10% korting op onderdelen, accessoi-

res en fietskleding. Neem meteen het foldertje 

‘Voorkomen fietsdiefstal’ van de Fietsersbond 

mee. De folder staat in een bakje op de toonbank. 

Achterbak(s) 
Voor al diegenen die een bakfiets niet zien zitten: 

aan de gewone fiets is ook een fietsaanhanger van 

Koga te koppelen. Een soort poppendoodskist op 

wieltjes, de Chela. Met een zonnepaneel voor 

telefoon of GPS, vier ingebouwde en voorgevormde 

tassen. Koppeling aan de achteras. Net breed 

genoeg voor de te smalle fietspaden in die 

gemeenten die ….. 

De fietsdragers achter op de auto’s ontwikkelen 

zich ook door. Nu nog een fietsdrager voor een 

bakfiets. Voor achterop de PCHooftTractors? 

Bak sneeuw 
Wat was het mooi, dat dikke pak sneeuw in de 

voorjaarsvakantie. Een enkeling droomde van de 

aanleg van een skipiste nabij de Praktijkschool aan 

de Beethovenlaan. Als de helling klaar was 

geweest, had Schagen er een deels overdekte 

skipiste bij. 



 
 
 
 
 

We hopen dat de ‘skipiste’ in juli toegankelijk zal zijn 

voor fietsers.  

 
Afdelingsvergadering 
Datum: woensdag 23-03-2005 om 19.30 

Locatie: Hans Boot, Noord 101 

Agendapunten: 

• Opening en vaststellen agenda 
• notulen 24/01/05 
• verslagcommissievergadering 02/03/05 
• beleidsplan nieuwe voorzitters 
• oriëntatierondje 
• projecten (zie agenda 24/01/05) 
• rondvraag en sluiting 
Fietsers zitten nog niet ‘gebakken’ 
Het artikel in de Schager krant van 23 februari 2005 

over de Fietsersbond gemist? Jammer, want de vinger 

werd wel op de zere plek gelegd:  

Stationsplein … AU 

Tunneltjes … AU AU 

Nog een tunneltje in aanbouw ….. AU?? 

Kruisingen in de buurt bij de Thorbeckestraat …. AU  

Ovonde (hè nou niet nog eens) ….. AU AU AU etc 

Markt  …….. AUAUAUAUAUAUAUAU  

Wie het dagelijks overleeft mag van een wonder 

spreken: wonderen bestaan kennelijk. 
 

Gelooft u niet in wonderen, maar wilt wel werken aan 

veiliger fietsverkeer in/rond Schagen: wordt dan lid. 

Smoover: Leasebak voor fietsers 
De Smoover, wel eens van de smoover 

gehoord? Nee? Het is de oplossing van Gazelle 

voor het ‘schakelprobleem’. Een schakel-

probleem? Jawel, voor al die mensen die 

ongeacht de situatie in een te groot verzet 

blijven fietsen of die techniek op de fiets 

maar ‘eng’ vinden. 

Samen met Shimano heeft Gazelle een 

automatisch schakelsysteem ontwikkeld dat ze 

smoover hebben gedoopt. 

De automaat kiest zelf de voordeligste 

situatie uit. Maar je kunt hem ook 

uitschakelen, als je zelf nog greep op de 

situatie wilt houden. En dat is in bepaalde 

situaties wel prettig omdat het ‘in het vooruit’ 

schakelen soms bij onverwachte hellingen wel 

erg nuttig is. Bijvoorbeeld bij de reconstructie 

van de N248 ter hoogte van de Westfriesedijk 

of  bij de te maken fietsbrug  over het Noord-

Hollands kanaal richting Stolpen. 

Zo slaan Gazelle en Shimano ons argumenten 

uit handen.     

De Wiel 
De fietsveilige verbinding van Valkkoog naar 

Schagen schreeuwt om een fietspad van de 

kruising Valkkogerdijk/Tolkerdijk langs de 

Wiel naar de achterzijde van het zwembad. 

Schagen heeft er dan een mooi recreatief 

fietspad bij door een geweldig stukje 

natuurschoon, maar bovenal: veiligheid voor 

alles. 

Fietsnaarjewerk.nl 
Wil je meedoen met 'Fiets naar je werk'? 

Meld jezelf of je bedrijf aan. De campagne 

loopt het hele jaar door, maar de officiële 

start is 1 april. Het sponsorgeld gaat naar 

projecten van Novib en I-ce (Interface for 

Cycling Expertise, die hiermee het Zuid-

Afrikaanse project Bicycling Empowerment 

Network ondersteunt). 

 
Reestechniek 
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. 

Fietsersbond 30 jaar 
Een van de acties van de fietsersbond, ooit begonnen als 

ENWB, is een wedstrijd wie zelf de mooiste fietsroute 

van omstreeks 30 km kan maken. Op www.fietsersbond.nl 

kunt u meer lezen over de wedstrijd. 


